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Pääkirjoitukset

Katseet seuraavalle toimintavuodelle
Tervehdys taas Metsäsanoma lukijakunta.
Kevät ja kesä, sateinen osittain sellainen oli ja
meni. Nyt katseet kääntyvät jo loppusyksyn
arkeen ja tulevaan talveen. Tuovatko uutiset
uusia ilmoituksia uusista investointipäätöksistä?
Kuluvana toimintavuotena
metsäalalle ilmaantui uusia
positiivisia tuulahduksia uusista teollisuusinvestoinneista, erityisesti juuri metsäalaa
kohdistuen.
Vaikkakin
hankkeet ovat vasta selvitystyön alla, tulee jokunen
investointi joka tapauksessa
toteutuman piiriin. Tai näin
ainakin uskon… Näitä investointipäätöksiä tarvitaan,
koska kysyntä erityises-

ti pohjoisessa Suomessa on
huolestuttavasti heikentynyt. Jos ei ole tehtaita, ei tarvita puuraaka-ainettakaan.
Metsägroupin
rakenteilla
oleva tehdas Äänekoskelle
ohjaa jo ensi vuonna puuvirtoja niin, että puusuma
ei niin paljon rasita pohjoisinta Suomea. Varsinaisesti
sen ostoalue ei ulotu lehtemme alueelle, mutta on hyvä
lähtölaukaus
raakapuuta

ajatellen metsänomistajan
puunmyyntitarpeiden tyydyttämisessä. Energiapuun
tukkoiseen puumarkkinatilanteeseen soisi Kaidan kaavaileman hankkeen tuovan
piristystä jo ensi vuodesta
lähtien, mikäli tehdasinvestointi saa kuluvan vuoden
aikana lopullisen silauksen.

Kaidi aikoo alentaa
energiapuun hankintakustannuksia
Taantuma tuo usein myös
uusia askeleita metsäalan
toimijoiden ja alan urakoitsijoiden keskuudessa. Askelmerkkejä sovitellaan nyt
siitä, mitä töitä tehdään ja
mitkä toiminnot jätetään
pois repertuaarista. Kiina-

lainen Kaida yhtiö Kemin
biotuotelaitoksineen haluaa tosissaan haastaa energiapuun kannattavan korjuun
ja hankinnan uudessa hankkeessaan. Tarkoitus onkin
jo lähiaikoina perustaa pilottihankkeita toimintatapojen parantamiseksi tulevaa
puunhankintaa tehdasta varten. Raakapuun ostoarviota
onkin korotettu 2 miljoonasta kiintokuutiometristä energiajakeita 2,8 miljoonaan
kuutioon. Kaidista tulisi
näin kertaheitolla Suomen
suurin energiapuun ostaja,
jos tehdas toteutuu. Tavoitteena on 20 prosentin lasku
energiapuun hankintakustannuksiin. Hyvä niin. Tavoitteita tulee asettaa, mutta
tulee myös huomioida myy-

jäosapuolta siinä, että kantoraha-arvo toimii porkkana
puun myyjälle. Tukipolitiikka tulisi jo ainakin tässä vaiheessa unohtaa. Sillä ei ole
eikä tule olemaan pitkässä juoksussa jalansijaa näin
suuren investoinnin puuhuollossa. Jos tähän energiapuun
hankintaketjuun
sälytetään ulkopuolisten instanssien rahoitusprojekteja,
voi huoletta hankkeen todellisen tarkoituksen unohtaa.
Myös
yksityismetsätalous ja muu metsäteollisuus on pyrkinyt ja pystynyt
seuraamaan ulkopuolisen
urakoinnin
kustannusrakennetta. Samoin laskelmia
raaka-aineen suhteen laaditaan jatkuvalla syötöllä uusien investointien pohjaksi.

Viimeiset neljä vuotta on
palkkataso niin työntekijöillä ja toimihenkilöillä ollut
käytännössä
nollalinjalla.
Puunkorjuun ja kuljetuksen hinnanalennus parantaa
myös metsäyhtiöiden kuin
yhdistysten korjuupalvelun
kannattavuutta ja hyötyä tulee niin metsänomistajille
kuin urakoitsijoille tasaisemman ansion aikaansaamiseksi. Kesäkelpoisista kohteista
on paikoin puutetta, osittain
kilpailun, osittain tarjonnasta johtuen. Koneita ei tule
ja kannata seisottaa tyhjänpanttina.
Päinvastoin
työvuoroja tulisi lisätä, ei
pelkästään uusia yrityksiä
puunkorjuualalle kasvattaa.

Kemerakelpoiset ensiharvennukset jumissa
Uusi kemera hankejärjestelmä tukki metsäkeskuksen hallintaorganisaation toiminnan
niin, että ennakkosuunnitelmia kaipaavat
hankkeet eivät pääse puunkorjuun toteutuksiin ainakaan tämän syksyn ja loppuvuoden
aikana.
Menetimme yli puoli vuotta kesäkelpoisten hankkeiden toteutusajoissa. Jos talvi
on vielä lyhyt, ruuhka siirtynee taas seuraavaan talveen.
Kemeratuki nykymuodossaan on historiaa 2020 mennessä, joten toteutusaikaa ei
ole enää paljon. Oman taiteellisen tulkinnan tuo vielä
energiapuun huono kannattavuus, joten tuki kohdistuu
kuitupuusta maksettavaan
hintaan. Yhtälö on huono.

Millainen korjuutalvi
Sitä ei tiedä tällä hetkellä
kukaan, ei edes lehtemme
kuuluisa iiläinen ”Eero Ennustaja”. Uusia kauppoja on
sovittu ja teollisuus tarvitsee
raakapuuta. Talvitiet eivät
jäädy, mikäli pakkaslukemat eivät saavuta -25 asteen
pakkasjaksoja, joiden tulisi
kestää useita viikkoja. Lunta tarvitaan, mutta liika lumi
tuo myös lisäkustannuksia.
Tämä trendi tulee varmasti
jatkossakin näkymään sinä,
että talvikelpoleimikot hinnoitellaan entistä alhaisempaan kantorahatasoon. Tai
jopa siihen, että leimikkoja ei osteta lainkaan. Erityisesti talvitiekohteet tulevat
näkymään energiapuun ostossa rajuna alehinnoitteluna. Tämä trendi ei tuo
ainakaan liikaa energiapuuta
markkinoille metsänomista-

jien keskuudessa. Nyt keskitytään vanhojen leimikoiden
toteutuksiin, jolla tehdään
tilaa uusille kaupoille lisääntyvän puumäärän hankkimiseen.
Puunkorjuun
säästä koituvien ongelmien lisäksi metsänomistajille on
siunaantunut ajatus, että
puun hinta nousee uusien
investointien mukana. Suuntaus valitettavasti ei ole vielä
ainakaan näkynyt puun hinnoittelussa. Yhtälö on huono koskien puun myyjää ja
puun ostajaa. Tukin sahauksesta saatavan sahatavaran hinta on ollut laskussa
varsinkin mäntytukin kohdalla. Sivuvirrat eivät tee
kauppaa. Kuitupuusta on ollut viime vuosina voimakasta ylitarjontaa, joka osaltaan
on tyrehdyttänyt puukauppaa ja osaltaan laskenut
puun hintaa. Syksyä kohden kuitupuukauppa on onneksi näyttänyt piristymisen
merkkejä.
Edellisvuoden lyhyt talvi
ei purkanut energiapuun varastoja ja uutta energiapuuta ei näin ollen suuremmin
haluta. Pitäisikö väittää, että
pitää olla aina positiivinen
vai todeta itseironisesti, että
pessimisti ei pety. Metsäteollisuus selvinnee kuitenkin
kohtalaisesti taloustaantumasta paremmin kuin kans-

Koivukuidun kysynty on ollut paikoin heikkoa.
Jos hankintapuu ei kelpaa tienverrassa, voi koivut suruttta valmistaa
polttopuuksi.
sakilpailijat, ja pystyvät
maksamaan omistajilleen eli
osakkeenomistajille kohtuullisen osingon viimevuotisesta toiminnastaan paikoin
laskevista, paikoin nousevista pörssikursseista huolimatta.

Jäsenet aina etusijalla
Tämä oli helppo otsikko.
Luin saman otsikon erään
metsäteollisuus- ja puunhankintayhtiön lehden sivulta.
Osuustoiminnallinen yritys
luonnollisesti asettaa omistajajäsenet ylemmälle tasolle
kuin ei omistajajäsenet. Samaa koskee myös metsänhoitoyhdistyksiä. Jäsenille on
maksuttomia toimenpiteitä,
tiedottamista, lehtiä ja palveluhinnastot ovat edullisempia kuin ei jäsenet. Lehdistön
piirissä kuluvan kesänä ja
syksynä on käyty kirjoittelua
milloin puunmyynnin kartelleista, oikeuden käynneistä
kartellijupakassa ja epämää-

räisestä yhteistyöstä metsänhoitoyhdistyksien ja puun
ostajien välisissä valtakirjakaupoissa sekä korjuupalvelupuista. Milloin ollaan
kilpailijoita keskenään, milloin sidosryhmäläisiä.
Esimerkkinä ottaisin kirjoituksen, jossa Metsäliitto
osuuskunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja onkin
osuvasti ja perustelluin argumentein ottanut asian käsittelyynsä kirjoituksessaan
yhtiön jäsenlehdessä. Varsinkin kohdassa, jossa Metsäliittoa on arvosteltu yhteistyön
puutteesta metsänhoitoyhdistyksien välillä. Muutoin
kirjoitus on erittäin hyvä,
neutraali ja ymmärrettävä,
mutta kohdassa, että yhdistykset ovat puukaupassa sekä
myyjän että ostajan roolissa
en ymmärrä. Metsänhoitoyhdistys puukaupassa on vain
ja ainoastaan myyjän edustaja eli myyjä. Oli kyseessä
sitten yksittäinen pystykauppa tai korjuupalvelun kautta
tuottaman kasvikasan myynti toimeksiantona. Ainoastaan energiapuun kohdalla
laki metsänhoitoyhdistyksis-

tä antaa vapauden ostaa energiapuuta, joka kuitenkin
useimmilla yhdistyksillä toteutuu myyjän valtuuttamana valtakirjalla tapahtumana
toimeksiantona.
Itsekin Osuuskunta Metsäliiton jäsenenä miellän
osuuskunnan olevan vain ja
ainoastaan puunostajan roolissa. Sijoitetun osuusmaksun
ja lisäosuuksien koronmaksun miellän täysin samalle
tasolle kuin muutkin ”toimijat” rahasta maksettavan tuoton tarjoajaksi. On hyvä, että
kissat nostetaan pöydälle ja
asioista keskustellaan. Samaa odotan kaikilta toimiojilta yhteistyön parantamiseksi
metsäalan toimijoiden kesken parempaan tuotantotuloksen
saavuttamiseen
suomenmaalla. Hyvät yhteistyökuviot ovat kaikkien etu, varsinkin nyt, kun
metsäteollisuudella on laajentumispyrkimykset tuotantomäärissään.
Mutta jos nyt kuitenkin
mietit kuitenkin puukauppaa…
Tässä olisi kaikesta huolimatta hyvät perusneuvot

muistisäännöksi: Jos on kysymys harvennusleimikosta, on hoitotoimenpide usein
tärkeämpää kuin kantoraha-arvo. Varsikin ensiharvennuskohteilla. Ja jos rahan
tarve kutkuttaa ja on luja, niin
”hilipase” vanha yli-ikäinen
metsä ”siliäksi” ja pistä uusi
sukupolvi kasvamaan.
Mutta älä harsi kasvatuskelpoista metsää liian voimakkaalla
harvennuksella
vajaatuottoiseksi. Tai vääristä
itsellesi näkemystä siitä, mitä
on ja käytännössä tarkoittaa
erirakenteisen metsän harvennus. Jää muuten tulevalle
sukupolville lisää murheenkryyniä, sillä edestä ne aina
löytyy, ennemmin tai myöhemmin. Näitäkin tapauksia
löytyy…
Kauniit loppuvuoden
syyspäivät kaikille ja
muistakaa äänestää mhy:n
valtuustovaaleissa!

Timo Mikkola
päätoimittaja
MetsäSanoma
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Antti Partanen ja Tatu Laakkonen.

MetsäSanoma
kilpailun palauteosion
voittivat seuraavat henkilöt
Arvonnan suoritti aluejohtaja Antti Partanen Stora Enso Oyj:stä. Stora Enson lahjoittamat tuotepalkinnot ovat noudettavissa
omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi.

Metsänomistajia retkeili
satakunnan seudulla
Täysi bussilastillinen yli-iiläisiä metsänomistajia osallistui 11. – 13. elokuuta
Yli-Iin
metsänhoitoyhdistyksen järjestämälle kesäretkelle. Retkeläiset lähtivät
Yli-Iistä aamuvarhain liikkeelle hyvässä poutasäässä

ja ensimmäinen pysähdys
tehtiin Oulaisissa, missä
nautittiin tutustuttiin Junnikkalan sahaan ja tuotantoon. Nautittuaan isäntien
tarjoaman lounaan retkeläiset jatkoivat matkaa Ikaalisiin. Toisena retkipäivänä

tutustuttiin muun muassa
Köyliön historiaan ja nähtävyyksiin sekä Porissa Sampo Rosenlewin tuotantoon.
Ilta ja yö vietettiin Porissa ja viimeisen retkipäivän
aamupäivä vierähti Noormarkussa tutustuen Antti

Ahlstömin aikaan saannoksiin. Paluumatkalla lunastimme keskiaikaiseen tyyliin
Oravaisissa. Kotiin Yli-Iihin
retkeläiset palasivat matkailun avartamina ja hyvillä mielin.

Metsänhoitoyhdistysten
jäsenmatka

Itävaltaan
2.–8.5.2017

Sinikka Tolonen, Ii, Iin Mhy
Esko Lehto, Kiiminki, Kiimingin Mhy
Risto Tolonen, Ii, Iin MHY
Voitto Koukkari, Muhos, Muhoksen Mhy
Toimikunta kiittää lukijoitaan aktiivisuudesta. Kiiminkiläisen Kalpa puolustajan Niko Mikkolan kiekot
löytyivät sivuilta 5, 36, 12, 28, 23.
Tiedustelimme paikkakuntaa Lovi Oy:lle ja Kiimingissähän se on. Lippo ja Kempele pelasivat superia kuluneella kaudella.
Juuri kukaan vastaajista ei innostunut tukin latvaläpimitan nostosta. Samoin tukin hinnan toivottiin nousevan.
Jäsenmaksutasoa pidettiin pääosin sopivana. Eniten ääniä mielenkiintoisesta artikkelista sai kirjoitus; ”Luunapilla metsänomistajaksi”.

Onnea voittajille ja kiitokset kisaan osallistumisesta!

Upea
Zell am See
Alppien
jylhä luonto
Mielenkiintoiset
vierailukohteet
Mahdollisuus vierailla
Hitlerin Kotkanpesällä
ja Salzburgissa

Metsämatkamme suuntautuu Salzburgin liittomaahan. Matkan aikana tutustumme Alppialueen metsiin, metsänhoitoon, luonnonsuojeluun, metsien virkistyskäyttöön, bioenergiaan
ja puunjalostukseen. Monipuoliset retkemme tutustuttavat meidät myös Itävallan ihanaan
luontoon, kulttuuriin sekä paikalliseen elämään.
Matkan hinta: 1585 eur/hlö jaetussa 2 hh:ssa, muut kuin MHY:n jäsenet 1685 eur/hlö,
1hh-lisä 195 eur. Trio Travelsin palvelumaksu 15 eur/hlö.
Hintaan sisältyy: edestakaiset lennot turistiluokassa Oulu-Helsinki-München, kuljetukset kohteessa,
hotelli aamupalalla, muut ruokailut ohjelman mukaisesti, runsas retkiohjelma, vierailut sisäänpääsymaksuineen, suomenkielinen opas, ryhmän edustajan matkanjohtajapalvelut.

***

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 28.2.2017 mennessä:
Trio Travels Oy (vastuullinen matkanjärjestäjä)
Puh. 020 756 8610 tai sales@triotravels.fi
Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa www.triotravels.fi

T R I O T R AV E L S
Matka täynnä sisältöä
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Kemera-lain tilannekatsaus
Entisen, melkoisen toimivan, Kemera-lain
voimassaoloa jatkettiin moneen kertaan,
kun uutta lakia sorvattiin, notifioitiin ja vihdoin otettiin käyttöön kesällä 2015. Jo samana syksynä huomattiin, että lain toteuttamiseen budjetissa varattu raha ei riitä, joten
puoli vuotta voimassa ollutta lakia päätettiin
muuttaa.
Keväällä 2016, huhtikuun
puolivälissä voimaan tullut viimeisin Kestävän metsätalouden
rahoituslain
toteuttamisessa
törmättiin ongelmiin heti alussa
kun tämän vuoden varojen
myöntövaltuudet loppuivat.
Periaatteessa Kemera-lain
perusteella tuetaan valtion
varoin taimikon varhaishoitoa, nuoren metsän hoitoa,
terveyslannoituksia tuhkalla, suometsän hoitoa, yksityisteiden perusparannuksia
ja uusien metsäteiden tekemistä. Maa- ja metsätalousministeriö antoi kuitenkin
Suomen
metsäkeskukselle määräyksen keskeyttää

taimikon
varhaishoidon,
nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen hakemusten vastaanotto.
Seurauksena on ollut töiden pysähtyminen tai vähintään
hidastuminen,
metsurien lomauttaminen
parhaaseen
taimikonhoitoaikaan ja nuoren metsän
hoitoa tekevien kalliiden
koneiden seisottaminen pihassa. Niillä alueilla, joissa
hakemuksia on tehty varastoon etukäteen, voidaan Kemera-töitä osin toteuttaa.
Olosuhteista ja säistä johtuen töiden toteutusjärjestys
ei kuitenkaan aina ole sama
kuin järjestys jossa hake-

Uusia kunnostuskohteita ei voi aloittaa ennen hakusaaron loppua.

”

Käsittelykin
on nopeutunut,
kun sähköinen palvelu
on saatu valmiiksi.

Metsä-Tuomelan Ilpo Tuomela Kiimingin MHY:n tekemän Kemera kelpoisen
penkkatien ja ojitushankkeen toteutuksessa.
muksia on jätetty.
On laskettu, että valtion
tuki metsänhoitoon, saadaan
kansantaloudessa
moninkertaisesti takaisin raaka-aineena vientiteollisuudelle,
maaseudun ansaintamahdollisuuksina ja verotuloina
valtion pussiin. Se on valtiovallalle kannattava sijoitus, mutta toteutusta pitäisi
muuttaa.
MTK:n metsäjohtaja Juha
Hakkarainen esitti toukokuussa, että kalenterivuosittaisen myöntövaltuuden
sijaan tulisi koko kehyskauden mittainen myöntövaltuusjakso.
MTK:n
tiedotteessa todettiin, että
metsiä jää hoitamatta ja met-

sureita työttömäksi huonon
hallinnon takia ja vaadittiin,
että myöntövaltuusasia otetaan vakavasti ja sille haetaan toimiva ratkaisu.
-Tilanne on omituinen.
Rahaa on, mutta sitä ei varmuuden vuoksi saa jakaa,
koska pelätään, että se loppuu, ihmetteli Hakkarainen.
Kemera-tukea
haetaan
etukäteen. Hakemuksia on
tehty runsaasti ja niissä yhteensä haettu rahamäärä
näyttää ylittävän tälle vuodelle budjetoidut varat. Todennäköisesti kaikkia jo
myönnettyjä tai haettuja
hankkeita ei ole kuitenkaan
edes aikomus toteuttaa tänä
vuonna, mutta ne kuluttavat

myöntövaltuutta ja aiheuttavat tukihakemusten vastaanoton keskeytymisen.
-On iso riski, että loppusyksystä huomataan rahojen
jäävän käyttämättä hallinnollisen himmelin takia, eikä
asialle ehditä enää tekemään
mitään, huolehti Hakkarainen.
Lokakuussa
taimikon varhaishoidon tukien haku avattiin jälleen,
tukihakemusten ja toteutusilmoitusten käsittelykin on
nopeutunut, kun sähköinen
palvelu on saatu valmiiksi.
Samaan aikaan niin ministeriössä kuin etujärjestöissäkin valmistaudutaan
jo täyttä vauhtia vuoden

OTSO metsäpalvelut myytiin
Julkaistu 6.9.2016 Metsälehti
Suomen metsäkeskus myy
Otso Metsäpalveluiden liiketoiminnan Helmet Busines Mentors Oy:lle. Uusi
yhtiö aloittaa toimintansa lokakuun alussa.
OTSO:n liiketoimintakaupan taustalla on laki Suomen
metsäkeskuksesta,
jonka
mukaisesti liiketoiminta on
irrotettava kokonaisuudessaan metsäkeskuksesta vuoden 2016 loppuun mennessä.
Liiketoimintakauppa korvaa valtioneuvoston kanslian
alaisuuteen perustettavaksi
suunnitellun yhtiön, joka oli
tarkoitettu välivaiheeksi yrityksen siirtämisessä yksityisille markkinoille. Nyt tähän

ratkaisuun päästiin suoraan
ilman valtion rahallista panosta.
Ministeri Kimmo Tiilikainen toteaa olevansa ratkaisuun erittäin tyytyväinen.
Hänen mukaansa kauppa
mahdollistaa sen, että Suomessa säilyy maan kattava
monipuolinen metsäpalveluita tarjoava organisaatio.
Metsäbiotalouden kasvu
uusien investointien myötä edellyttää, että infrasta ja
metsien hoidosta huolehditaan jatkossakin hyvin.
Kauppa palvelee niin metsänomistajia, urakoitsijoita
kuin OTSO:n muita yhteistyökumppaneita ja asiakkaita.
OTSO
Metsäpal-

velujen
toimintaa
on
sopeutettu ja kehitetty suunnitelmallisesti
tavoitteena
hyvät lähtökohdat itsenäisenä yhtiönä toimimiselle.
Konsulttiyritys kartoitti laajasti potentiaalisia ostajia ja
jatkoi neuvotteluprosessissa
loppuratkaisuun saakka.
Uuden perustettavan yhtiön pääomistaja on sijoitusyhtiö Helmet Business
Mentors Oy ja osa-omistajana on toimiva johto. Liiketoimintajohtajana jatkaa Kari
Lundell. Henkilöstö siirtyy
uuteen yhtiöön ns. vanhoina
työntekijöinä uuden yhtiön
aloittaessa toimintansa.
Helmet Business Mentors
Oy on suomalainen listaamattomien kasvuyritysten

omistusjärjestelyihin ja teolliseen kehittämiseen erikoistunut pääomasijoitusyhtiö.
Rahastojen lisäksi Helmetin sijoittajina on joukko
kotimaisia ja ulkomaisia
ammattimaisesti sijoittavia
yksityishenkilöitä, vakuutusyhtiöitä ja muita instituutioita.
Maa- ja metsätalousministeriö
valmistelee
liiketoimintakaupan vuoksi hallituksen esityksen
metsäkeskuslain
muuttamiseksi. Metsäkeskuskokonaisuudessa ei vuoden
2017 alusta lähtien harjoitettaisi lainkaan liiketoimintaa.
Lakiluonnos on tarkoitus lähettää lausunnolla syyskuun
alkupuoliskolla.

2020 jälkeiseen aikaan, jolloin nykyinen, määräaikainen kemera-tuki tulee
tiensä päähän. Toivoa sopii, että tulevaisuudessa saadaan käyttöön tukimuoto,
joka ei keskittyisi virkamiesten työllistämiseen, asiapaperipinojen kasvattamiseen
ja toimijoiden rasittamiseen,
vaan toisi metsänomistajille
intoa ja aktiivisuutta nuorten metsien ja taimikoiden
hoitoon, ja metsäisen infran,
kuten ojien ja tiestön ylläpitämiseen.

Markku Ekdahl
kenttäpäällikkö,
MTK metsälinja
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Metsätilojen
sukupolvenvaihdoksiin
pieni porkkana
Valtiovarainministeriö on laatinut oman
esityksensä metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Tämä ”metsälahjavähennys” on monimutkainen matemaattinen
laskentakaava, jolla pieni osa metsätiloista saisi lahjaverosta huojennusta tulevien
puunmyyntitulojen yhteydessä.
Hallitusohjelman
mukaan mutta rimaa
hipoen
Hallitusohjelman mukaan
metsäpoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee
edistää sukupolvenvaihdoksia, lisätä metsä- ja yrittäjävähennystä sekä nopeuttaa
perikuntien elinkaarta.
Suomalaiset
metsätilat
ovat pieniä, metsäomistajien
keski-ikä on korkea ja eläkeläisten osuus metsäomistajista on liki puolet.
Viimeisen
vuosikymmenen aikana metsätilojen
rakenne on merkittävästi
muuttunut. Pienten tilojen
määrä on edelleen kasvanut,
mutta myös suurten tilojen määrä on kääntynyt selkeään kasvuun. Kiitos tästä
kuluu toimivalle metsävähennysjärjestelmälle. Tutkimustiedon mukaan tilakoko
ei selitä metsätalouden kannattavuutta tai puunmyyntiaktiivisuutta.

Paljon byrokratiaa vähän vaikutuksia
VM esityksessä vain sellaiset metsätilat, joiden laskennallinen tuottoarvo ylittää
40 000 euroa, tulisivat metsälahjavähennyksen piiriin.
Budjettiriihen neuvotteluissa raja-arvoa pudotettiin
30 000 euroon, mikä toisi noin puolet metsätiloista
vähennyksen piiriin. Oulun
seudulla tämä edellyttää
käytännössä vähintään 60
- 70 hehtaarin metsätilaa.
Merkittäväksi
vähennys
muodostuu mallissa olevasta kertoimesta johtuen vasta
huomattavasti suuremmilla,
satojen hehtaarien tiloilla.

MTK:n mielestä
pääosan metsätiloista
on oltava
verohuojennuksen
piirissä
MTK:n

näkemyksen

mu-

”

Suomalaiset
metsätilat ovat
pieniä, metsäomistajien
keski-ikä on korkea ja
eläkeläisten osuus
metsäomistajista on
liki puolet.

kaan spv-mallin tulee olla
mahdollisimman
kattava,
mikäli todella haluamme
edistää metsätilojen sukupolvenvaihdoksia. Jos huojennuksen piiriin pääsee
ainoastaan pieni osa suo-

malaisista metsäomistajista,
sillä ei ole sen enempää positiivisia yksityistaloudellisia
kuin
kansantaloudellisiakaan vaikutuksia.
Hallituksen esitystä metsälahjavähennyksestä
ei

vielä ole julkisuudessa. Toivottavasti MTK:n ja metsänomistajien hyvät neuvot
kelpaava esityksen laatijoille ja saadaan toimivia,
oikeasti metsätilojen sukupolvenvaihdoksia edesaut-

tava porkkana.

Markku Ekdahl
Kenttäpäällikkö,
MTK Metsälinja

Metsäasioita hoidetaan
mieluiten kasvotusten

Anne-Mari Lehtosaari uusi
Mhy Oulun seudun toimihenkilö

Julkaistu 12.10.2016

Anne-Mari
Lehtosaari on siirtynyt PohjoisSuomen Metsämarkkinat
Oy:ltä Metsänhoitoyhdistys Oulun Seudun
palvelukseen 1.10.2016
alkaen. Annen toimenkuvaan kuuluu mm puunohjaus, puumaksut ja
muut moninaiset toimistotyöt sekä kiireisenä aikana myös maastotyöt.
Toimipaikkana
toimii
metsänhoitoyhdistyksen
Oulun toimisto, Isokatu 70.

Metsänomistajat
hoitavat metsäomaisuuteensa
liittyviä asioita mieluiten
henkilökohtaisilla tapaamisilla, ilmenee Pellervon
taloustutkimus PTT:n kyselystä. Sähköiset palvelut ovat kyselyn mukaan
toiseksi suosituin asiointitapa.
PTT tuotti kyselyn Suomen
metsäkeskukselle,
joka vastaa sähköisestä
Metsään.fi-palvelusta. Ky-

sely oli kohdistettu ainoastaan Metsään.fi-palveluun
kirjautuneille metsänomistajille. Vastausprosentti oli 16.
Valikoidusta vastaajajoukosta huolimatta vain neljäsosa piti julkista sähköistä
palvelua mieluisimpana tapana asioida metsäomaisuuden hoitoon liittyvissä

asioissa.
Metsään.fi-palvelussa
vastaajat arvostivat maksuttomuutta ja mahdollisuutta asioida ajasta ja
paikasta riippumatta.

METSÄLEHTI

Seija Torvela
osa-aikaeläkkeelle

Anne-Mari Lehtosaari
p. 050 326 2977
anne-mari.lehtosaari@mhy.fi

Seija Torvela on jäämässä osa-aikaeläkkeelle vuoden vaihteessa. Hänet
löytää jatkossa maanantaisin ja tiistaisin Oulun toimistolta ja keskiviikkoisin
Haukiputaalta. Alkuvuosi menee vielä tiiviimmin
veroilmoituksien
teossa, mutta ansaitut eläkepäivät ja työssäolopäivät
vakiintuvat kevään kuluessa.
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Metsätaitomestaruuksia ratkottiin
Yli-Iissä 20.9.
Metsänomistajaviikon
yhtenä
tapahtumana
järjestettiin Yli-Iissä metsätaitokilpailut. Pääpalkintona olleen raivaussahan
voitti Ville-Pentti Huovinen. Sää suosi tapahtumaa
ja rata sijaitsi Yli-Iin keskustan kupeella.
Vaikeimmiksi
tehtä-

viksi koettiin Metsikön
käsittely seuraavan viiden vuoden aikana, puuston ikä sekä kasvu. Myös
leimaustehtävällä metsä
tahtoi usealla jäädä liian tiheäksi.
Ensivuonna vastaavat
kilpailut pidetään Pudasjärvellä.

SARJA MIEHET				
sij.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

nimi
Huovinen Ville-Pentti
Koivu Kalervo
Ratala Pentti
Kanniainen Kullervo
Aalto Jorma
Huovinen Antti
Turtinen Rauno
Hökkä Kyösti
Päkkilä Tapani
Hökkä Alpo
Ruonala Ahti
Pakanen Esa
Annala Asko
Aalto Pekka
Alaraasakka Raimo
Jussila Kalevi
Alatalo Heino
Alatalo Hannu
Matila Pentti
Aalto Erkki
Mäkelä Eino
Mäkelä Janne
Päkkilä Esko
Pakanen Kauko
Suomela Teuvo
Viitala Paavo
Ylisiurua Antero

yhdistys
Ii
Pudasjärvi
Pudasjärvi
Yli-Ii
Yli-Ii
Ii
Ii
Yli-Ii
Yli-Ii
Yli-Ii
Pudasjärvi
Ii
Yli-Ii
Yli-Ii
Yli-Ii
Yli-Ii
Yli-Ii
Yli-Ii
Ii
Yli-Ii
Yli-Ii
Yli-Ii
Yli-Ii
Ii
Ii
Pudasjärvi
Yli-Ii

teht
100
89
88
90
81
87
83
80
78
78
66
80
69
71
67
61
54
63
54
53
57
57
40
38
43
40
23

leimaus
61
58
58
55
60
53
57
57
55
54
64
47
56
52
52
57
58
49
57
55
48
40
51
49
40
38
54

SARJA NAISET				

sij. nimi
yhdistys
1 Ratala Kyllikki
Pudasjärvi
2 Hökkä Kaisa
Yli-Ii
3 Mettovaara Merja
Ylikiiminki
4 Alatalo Marjatta
Yli-Ii
			

teht
73
67
58
41

leimaus
61
58
54
32

YHDISTYSTEN VÄLINEN KILPAILU			
Sijoitus
1
2
3

Yhdistys
Ii
Pudasjärvi
Yli-Ii

Hannu Eloranta, Leo Karjalainen ja Pentti Jokikokko Ponssen tehtaalla Vieremällä.

Pisteet
441
427
423

yht
161
147
146
145
141
140
140
137
133
132
130
127
125
123
119
118
112
112
111
108
105
97
91
87
83
78
77

yht
134
125
112
73

Ponsse käy kaupaksi
Metsäkoneita valmistavan
Ponssen tulos parani tammisyyskuussa. Ponsse teki sinä
aikana 37 miljoonan voiton
ja liiketulos parani 3 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto
on nyt 350 miljoonan euron
tasolla.
-Epävarmuutta
jatkossa kasvattaa yleisen taloustilanteen tilanne, joka voi
pienentää
metsäkoneiden
kysyntää, kertoo toimitusjohtaja Juho Nummela. Kolme neljäsosaa liikevaihdosta
syntyy ulkomailta.
Tärkein myyntialue Ponsella on Pohjois-Eurooppa,
jonka osuus on 38 % liikevaihdosta. Amerikan osuus
on n. 25 % ja Venäjä-Aasian
alue 14 %. Omavaraisuusas-

te yhtiöllä on 48 % ja sijoitetun pääoman tuotto 28 %.

Kiimingin
Metsänhoitoyhdistys
Ponssen vieraana
Hallinnon syysretki ulottui tällä kertaa Savon maisemiin, jossa vierailtiin
mm. Ponssen tehtaan tuotantotiloissa. Kuvassa aluemyyntipäällikkö
Hannu
Eloranta keskustelemassa
Ponssen tuotannosta Pentti
Jokikokon ja Leo Karjalaisen kanssa.

Ergonomiaa ja
visiointia.

Varoituskuusikko
täyttää pian
sata vuotta
Tuomarniemen metsäkoulun johtaja ja viljelymetsätalouden edistäjä Arvid Borg
halusi esimerkkialalla osoittaa, miten kuusialikasvos
voi yllättää.
Metsässä tehtiin talvella
1908–1909 harsintahakkuu,
jossa poistettiin kuusia varjostanut petäjikkö. Jäljelle
jääneet puut olivat silloin jo
noin satavuotiaita.
Nyt yli 200-vuotiaat kuuset ovat yhä hoikkia kuin
nykyajan 30-vuotiaat viljelykuuset.
Viimeksi 2012 tehdyn
mittauksen mukaan kuuset
kasvavat kituuttaen edelleen. Hehtaarille kertynyt

kuutiometrimäärä 286 lisääntyi tuolloin 1,4 kuutiometrin vuosivauhtia.
Metsätieteellisen Seuran
Metsänhoitoklubi
retkeili
muutama viikko sitten Varoituskuusikossa.
Yleinen
arvio oli, että vuosikymmenten mittaan Arvid Borgin
oppi on iskostunut mieliin
liiankin hyvin. Alikasvos voi
yllättää myös myönteisesti,
muistuttivat retkeläiset.
Varoituskuusikosta
on
tullut Suomen kuuluisin esimerkki huonosta metsästä.
Sitä käytettiin muun muassa
vuonna 1948 julkaistun harsintajulkilausuman opetuskohteena.

Kommentti
Itsekin ”ukkoborin” opetuslapsena valmistuen Tuomarniemen metsäoppilaitoksesta metsätalousinsinöörin tutkinnolla, olen vienyt eteenpäin yläharsinnan ja
tervapolttohakkuu kirouksia metsänomistajien tietoon
ainakin Kiimingin korkeudella. Ensimmäiset alikasvoskuusikot ottivat silmiini 90-luvun alussa kun asetuin
työtehtäviin paikkakunnalle. Syynä kuusikoiden syntymiselle oli ollut tervapoltto ja kuivahkon kankaan 100
litran ja 150 vuotta vanhat kuusirungot tuskin koskaan
saavuttavat minimitukkimitat, vaan lahoavat ajan saatossa maahan. Sain joiltain metsänomistajalta kuusenvihaajan maineen, josta nimityksestä olen edelleenkin
ylpeä. Kiimingissä on myös reheviä kasvatus ja uudistamiskuusikkoja, joissa voi kasvattaa tukkia sahateollisuuden käyttöön. Kuusen kasvatus on järkevää
Kiimingin rehevillä ja tuoreilla kangasmailla.
-Että pitikö sitä varta vasten näin kauaksi lähetä katsomaan porukalla ja toteamaan, että samanlaisia virheitä sitä on tehty myös meillä Kiimingissä, kertoi silloinen
metsänhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Juhani Paakkola Mhy Kiimingin metsäretkellä keskisessä Suomessa
Ähtärin kaupungissa.

Timo Mikkola
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Rauli niitti kauhua Kiimingissä
Elokuun loppupuolella Rauli-myrsky
riehui pitkin Suomea, ja iski täydellä
voimalla Oulun Kiimingissä. Poikkeuksellinen syöksyvirtaus painoi metsää
kumoon Kiimingissä Hannuksen suunnalla.
Tatu Laakkonen
MetsäSanoma
Totaalista
tuhoa
syöksyvirtaus teki noin kahden kilometrin matkalla
maksimillaan sadan metrin leveydeltä. Metsänhoitoyhdistyksen
urakoitsija
jouduttiin hälyttämään lauantaina raivaamaan sähkölinjalle kaatuneita puita,
jotta sähköt saataisiin palautettua alueelle. Sähkölinjojen
raivaus jatkuikin maanantaihin saakka urakoitsijan
toimesta. Kiimingissä sattuneen tuhon laajuudeksi Metsäkeskus arvioi 1000
kuutiometriä puuta.
Kiimingistä mökin omistava Pasi Savolainen ajeli maanantaiaamuna töihin
Pudasjärvelle. Mökkiä ei ennen ole näkynyt tieltä käsin,
mutta nyt mökin pystyi erottamaan. Rauli-myrsky oli
armotta pyyhkäissyt mökkitontin läpi.
”Kyllähän siinä ensimmäinen ajatus oli, että miten

mökille on käynyt”, toteaa
Savolainen. Ajellessaan työreissulle Pudasjärvelle Savolainen soitti sukulaisilleen,
jotka tekevät metsätöitä. He
suosittelivat turvautumaan
Metsänhoitoyhdistyksen
apuun. Saman päivän aikana, Savolaisen kotimatkan
varrella,
Metsänhoitoyhdistyksen neuvoja oli Savolaisen kanssa mökkitontilla
tarkastelemassa tuhoja. Puuta oli kaatunut kymmeniä
kuutiometrejä, mutta onneksi mökki oli kuin ihmeen
kaupalla selvinnyt koskemattomana. Sovittiin että
puut korjataan talteen ja
myydään eteenpäin, olihan
kone naapuritontilla korjaamassa naapurin myrskytuhoja. Samalla kertaa
tontilta oli helppo poistaa
suuria kuusia varjostamasta ja muutamista haavoista sai oivallista polttopuuta.
”Eihän mökin maisema nyt
silmiä hivele vähään aikaan, mutta tärkeintä on
että kaatuneet puut on saatu
tontilta pois”, ynnää Savo-

lainen. ”Metsävakuutus kyllä kannattaa nykyään olla,
jos omistaa yhtään enempää metsää. Luonnonilmiöt
näyttäisivät vain pahenevan
ja tihenevän tulevaisuudessa”.

Paras vaihtoehto
myrskytuhopuiden
korjuussa on
koneellinen puunkorjuu
Myös tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella on
vältettävä ja erityisesti on
huolehdittava, etteivät lapset mene leikkimään myrskytuhopuiden tai niiden
juurakoiden läheisyyteen.
Jännittyneiden puiden kaato
on metsätöistä vaarallisinta
puuhaa, joka vaatii ammattitaitoa.
Kiimingin
metsänhoitoyhdistyksen korjuu-urakoinnista vastaava Metsä
Tuomela Oy hoiti myrskypuiden korjuuta syöksyvirtauksen alueella reilu pari
viikkoa.
”Myrskypuiden
korjuu on todella paljon hi-

Kartellisovinto
ei kiinnostanut metsänomistajia
Vain harva metsänomistaja
hyväksyi UPM:n, Stora Enson ja Metsä Groupin sovintotarjouksen ja luopui
kartellikanteista,
kertoo
Satakunnan Kansa. Alle 30
tarttui syyskuun lopussa
rauenneeseen tarjoukseen,
joten oikeusjutussa on mukana vielä yli 500 metsänomistajaa.
Metsäyhtiöiden tarjouksen mukaan kanteesta luo-

puvien metsänomistajien
oikeudenkäyntikulut olisivat alemmat kuin muuten.
Metsänomistajien Suuri Savotta -ryhmä piti tarjouskirjettä kiristyksenä ja teki
siitä esitutkintapyynnön.
Pyyntö on käsiteltävänä
Helsingin poliisin talousrikosyksikössä.
Helsingin käräjäoikeus
käsittelee kartellikanteen
nostaneiden metsänomis-

tajien vaatimuksia vahingonkorvauksista ensi
keväänä.
Korkein oikeus palautti
alkuvuodesta korvausvaatimukset käräjäoikeuteen.
Ensimmäinen valmisteleva
istunto oli viikko sitten, ja
pääkäsittely alkaa maaliskuussa.

taampaa hommaa mitä pystymetsän
hakkaaminen.
Puista tarttuminenkin on
hankalaa, koska puut ovat
”ronkelissa” sinne tänne.
Onhan se sellaista repimistä.” kommentoi myrskytuhosavotan kimpussa moton

puikoissa kaksi viikkoa ollut
Ilpo Tuomela. Maassa makaavien puiden korjaamiseen menee runsaasti teriä,
koska puut ovat kaatuneet
kantoja myöten ja sahaus tapahtuu kohti maata. Näin
terä joutuu useasti koske-

tuksiin maan kivien ja hiekan kanssa, joten terä tylsyy.
Keskimäärin teriä Tuomela
joutui vaihtamaan 5-10 päivässä. ”Ei näiden työmaitten
kyllä toivo yleistyvän, päättää Tuomela.

Myrskyn puukasat eivät ole lasten leikkipaikkoja.

Otson taimitarhaomistus
myynnissä, metsät myytiin
Otso
metsäpalveluiden purkaminen jatkuu.
Tänään myydyn liiketoiminnan jatkoksi neuvoteltu Otson noin 4000
hehtaarin
metsäomaisuuden on myytu United
Bankersille.
Taimitarhayhtiö
Pohjantaimen
omistuksen myynnistä
neuvotellaan. Otso omistaa Pohjantaimesta 70

prosenttia.
Maa- ja metsätalousministeriön ylijohtaja Juha S.
Niemelä kertoo, että Otson
metsät pyrittiin myymään
yhtenä kokonaisuutena.
Otson pilkkominen helpottaa myös Suomen metsäkeskuksen
julkisten
palveluiden yksikön tilannetta. Otso on ollut osa
Metsäkeskusta. Näin Otson

tappiot ja velkalasti ovat
rasittaneet koko Metsäkeskusta.
”Tänään tehdyn kaupan jälkeen Metsäkeskuksen julkiselle puolelle
ei jää taloudellisia rasitteita Otsosta”, Niemelä
kertoo.
Otson liiketoiminnan
myyntihintaa hän ei paljasta.
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Kuitupuulla on nyt kysyntää
Muutaman vuoden ajan on puunmyyjätaho
tuskaillut ainakin pohjoisessa Suomessa sitä,
että myytävää puuta olisi, mutta ostajaa erityisesti havukuitupuulle ei löydy. Nyt löytyy,
ainakin tämän hetkisellä katsauksella, kun
tarkastellaan paperipuun käyttöä ja raakapuun kysyntää.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan paperin hinnan nousu vaatisi kysynnän
kasvua. Siis lopputuotteiden käyttäjien ja käyttömäärän lisäystä. PTT vastaavasti
ennustaa paperin hinnan nousun edellytyksenä on talouden elpyminen ja tehtaiden
sulkemiset.
Paperilaatujen
välillä on eroja, jotka näkyvät hinnoissa ja vientimäärissä. Erityisesti päällystettyjen
paperilaatujen kysynnässä on
ollut häiriötekijöitä. Ja vastaavasti päällystämättömän scaikakauslehtipaperin kysyntä
on noussut. Paperin vientimäärät ovat olleet hienoisessa
laskussa, vaikka tehtaat käyvät hyvällä teholla.
Kartonkitehtailla sitä vastoin menee hyvin. Kysyntä
on kasvanut pakkausmateriaaleissa. Tästä johtuen paperitehtaita on käännetty
kartongille, kuten on tapahtunut esim. Stora Enson Varkauden tehtaassa. Koneet
ovat tehokkaampia ja tuotanto hyvällä mallilla. Raaka-ainetta siis tarvitaan nyt ja
jatkossakin.

Mutta annetaan asiasta
kertoa lisää Stora Enson
Pohjois-Suomen hankinta-alueen aluejohtaja
Antti Partasen:
Mikä on yhtiönne Stora En-

son puuntarve alueellamme?
– Tehtaat käyvät hyvällä
tuotantoasteella. Taustalla
ovat viime vuosien sellutehtaiden korjausinvestoinnit.
Käyntivarmuus on parantunut niin Oulun kuin Kemin
sellutehtailla. Tästä johtuen
raakapuun kulutus ja käyttö on lisääntynyt hieman
molemmilla tehtailla, kertoo
Antti Partanen. Vuositasolla käyttömäärä on kasvanut
karkeasti noin 100 000 kiintokuutiometriä lähinnä havukuitua.
–Koivukuitua, jota käytetään vuosittain Veitsiluodossa n. 1 miljoona kuutiota,
on myös tasapainossa saatavuuden suhteen. Varkauden tehtaan uudistamisen
myötä koivukuitua on vapautunut Stora Enson muille tuotantolaitoksille n. 700
000- 800 000 kiintokuutiometriä vuositasolla, jatkaa
Partanen.
Tehtaan tuotteet Oulusta?
- Oulun lopputuotteiden
osalta tilanne on markkinoilla suhteellisen vakaa.
Stora Enso Oulun tehtaalle tulee myös laivalla paperin tuotannon tarvitsemaa
lyhytkuituista eukalyptussellua. Tuote tulee yhtiön
tehtailta Etelä-Amerikasta.
Eukalyptussellu on tärkeää
raaka-aine Oulun paperilaatujen valmistuksessa, koska
sen avulla saadaan lopputuotteeseen tiettyjä haluttuja
ominaisuuksia joita ei saada

”

Havukuitupinot
liikkuvat ripeään
tahtiin kesäkelpoisilta
kohteilta.
pelkästään käyttämällä havusellusta, kertoo Partanen.
Kemissä sahaamme tukkia reilun 350 000 kiintokuution vuosivauhdilla ja
Veitsiluodon
integraatti
tuottaa pääosin hienopaperia sekä päällystettyjä paperilaatuja.
Esimerkkinä
mainittakoon toimistopaperit, kuten kopiopaperi.
Millainen on hankinta-alueesi?
–Stora Enson raakapuun
hankinta-alue on valtakunnallisesti koko Suomi, YläLappia lukuun ottamatta.
Oma toimialueeni eteläisin toimistopaikkakunta on
Kaustinen ja pohjoisimmat
toimistot akselilla Sodankylä- Kittilä. Oulun Nuottasaaren tehtaan puuhuolto
hoituu pääosin Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta kertyvistä
puueristä,
niin

havukuitupuista kuin sahahakkeista. Koko alueeni hankintamäärä, sahapuu
mukaan lukien, on n. 3,5
miljoonaa kuutiota. Koko
maassa Stora Enson puuntarve tällä hetkellä on noin
21 miljoonaa kiintokuutiometriä, kertoo Partanen.
Miten näet metsäteollisuuden tulevaisuuden Suomessa?
– Näen sen positiivisena.
Toivottavasti moni suunniteltu investointi toteutuu ja
sitä kautta taloustilanne parantuu.
Onko puukauppa käynyt
toimintavuotena 2016 hyvin?
–On käynyt. Tämän vuoden
aikana puuta on tullut hyvin
tarjolle ja ostotavoitteissa on
pysytty suunnitelmien mukaisesti. Tehtaat ovat saaneet hyvin puunsa. Vakaat

Pitkän linjan metsuri
Pentti Kemppainen Iin
Olhavasta on aktiivinen
omien metsiensä hoitaja.
Nyt hänellä on menossa
nuoren metsän kunnostus vuonna 1997 istutetussa kohteessa.
–Omatoimisesti tehtynä on parempi mahdollisuus valita oksaisia
puita pois ja tulos on sen
takia laadukkaampi, hän
toteaa. Samalla hän ottaa energiapuun talteen,

mikä menee Iin mhy:n
kautta iiläiseen lämpölaitokseen. Palsta on kaukana
autotiestä, mutta penkkatie
on apuna, jolloin puiden
kuljetusmatka on lyhyt.
Energiapuun oikeanlaisen
varastoinnin hän on oppinut vuosien kokemuksella.
Hän on saanut metsänsä
vuosikymmenten aikana
hyvään kasvukuntoon, joten jossain päin löytyy joka
vuodelle harvennuksia.

Pentti on ollut aikoinaan
Metsäliiton ja Veitsiluodon, myöhemmin StoraEnson palveluksessa, joten
metsät ovat hänellä ’verissä’. Myös hirvenmetsästys
on tähän aikaan vuodesta mielessä. Lähellä olevan
suon keskellä näkyy hirventaljoja, joten voi todeta,
että tuo suo on hirville vaarallinen paikka.

Pentti nuoren
metsän kunnostuksessa.
Tässä kohteessa
työ on tehty oikeaaikaisesti, koska
pisimmät puut ovat
karsiutuneet tyvitukin
verran.

käyntiasteet luovat kysyntää. Aikaisemmista vuosista
poiketen, myös talvikorjuukelpoisia kohteita on mahdollista ottaa tulevan talven
korjuuohjelmaan.
Kysy-

Antti Partanen.

mykseesi puun hinnasta
voin todeta sen määräytyvän markkinahintojen sekä
aina kyseisen leimikon ominaisuuksien
mukaisesti,
päättää Partanen.

MetsäSanoma 2/2016

9

Puumarkkinat
Puumarkkinakatsaus

Ennusteet povaavat vilkastuvaa
kotimaisen puun kysyntää
Sekä Pellervon taloustutkimus PTT että
Luonnonvarakeskus Luke julkaisivat
lokakuun alussa metsäsektorin ennusteensa ensi vuoden loppuun saakka.
Ennusteiden taustalla olevat talouskehitysnäkymät ovat kaiken kaikkiaan
melko vaatimattomat. Kotimainen
talous ja vienti kasvavat aikaisempiin
vuosiin verrattuna hitaasti.

Suomalainen metsäala pyristelee kuitenkin vastavirtaan. Sekä metsäteollisuuden
vienti että kotimaisen puun
käyttö kehittyvät ennusteiden perusteella suotuisasti. Ennusteiden toteutuessa
massan, kartongin ja sahatavaran vientimäärissä saavutetaan kaikkien aikojen
ennätykset. Puumarkkinoiden näkökulmasta merkittävin riski tänä ja ensi vuonna
liittyy sahatavaran, ja erityisesti mäntylankun hintakehitykseen, joka on pitkään ollut
hyvin vaatimaton. Suomessa
toimivan massa- ja paperiteollisuuden kannattavuuden
ennustetaan jatkuvan erinomaisena ja selvästi puutuoteteollisuutta parempana.
PTT arvioi, että samoin
kuin tänä vuonna, puun
käyttö kasvaa myös ensi
vuonna edelleen 2–3 prosenttia. Taustalla on parantuvat lopputuotemarkkinat ja
kapasiteetin lisäykset. Puun
kokonaiskäyttö yltää tällöin
lähelle 68 miljoonaa kuutiometriä. Puun käytön lisäys
nojaa PTT:n ennusteen mukaan kotimaiseen puuhun.
Tuontipuun
käyttömäärä
pysyy melko tasaisena lisääntyvästä puun kysynnästä huolimatta.

Investoinnit vilkastuttavat puukauppaa ensi
vuonna, hintakehitys
jatkuu tasaisena
Markkinahakkuita tehdään
tänä vuonna kaikkien aikojen ennätysmäärä, ja ne
ylittävät PTT:n ennusteen
toteutuessa
ensimmäisen
kerran 60 miljoonaa kuutiometriä.
Hakkuumäärät
jatkavat kasvuaan 2–4 prosentilla vuonna 2017. Puukauppa on kuluvana vuonna
käynyt selvästi aikaisempia
vuosia vilkkaammin. Viikkomyyntimäärissä
ollaan
oltu noin 14 prosenttia viime vuotta edellä. Vuonna
2017 puukauppaa käydään
PTT:n ennusteen perusteella
4–8 prosenttia kuluvaa vuotta enemmän. PTT ja Luke ennakoivat, että puun käytön
kasvusta huolimatta puun
hinta kehittyy tasaisesti
myös ensi vuonna. Taustalla
on oletus, että kysynnän kasvaessa myös tukin ja kuidun
tarjonta kasvaa.

Puun kysynnän
painopiste kesäkorjuuseen soveltuvilla
havutukkileimikoilla
Lokakuun

alkupuolella

Kantohinnat syksy 2016
ENSIHARVENNUS TOINENHARVENNUS PÄÄTEHAKKUU
Alin
Korkein
Alin
Korkein		Alin
Korkein
Mäntytukki iso + 18cm
39,80
45,00
39,80
47,50		49,30
55,10
Mäntytukki
25,80
43,00
35,70
47,50		
47,20
55,10
Kuusitukki iso + 18 cm
39,80
39,80
39,80
46,80		48,30
55,10
Kuusitukki
39,80
39,80
35,70
46,00		
47,20
55,10
Mäntykuitu
6,00
13,00
14,00
16,80		
15,00
21,30
Kuusikuitu
6,00
13,00
14,00
16,80		
15,00
21,30
Koivukuitu
8,00
13,00
9,80
16,50		15,00
21,00
Mäntyparru / pikkutukki
18,30
24,00
18,00
25,40		21,00
28,70
Kuusiparru / pikkutukki
17,80
24,00
17,80
24,80		21,00
28,30
Karsittu energiaranka havu
4,00
8,00
12,00
14,00		
Karsittu energiaranka koivu 4,00
8,00
12,00
14,00		
Energiapuu karsimaton
3,00
7,00
3,50
4,00		
2,00
2,00
									
HANKINTAHINNAT
Alin
Korkein							
Mäntytukki iso +18 cm
58,00
63,00
Mäntytukki
50,00
60,00
Kuusitukki iso +18 cm
58,00
60,00
Kuusitukki
50,00
60,00
Mäntykuitu
26,00
29,00
Kuusikuitu
26,00
29,00
Koivukuitu
26,00
30,00
Mäntyparru
37,00
40,00
Kuusiparru
37,00
40,00
Karsittu energiaranka havu
23,00
25,00
Karsittu energiaranka koivu 23,00
25,00
Energiapuu karsimaton
15,00
19,00

II
YLI-II

KIIMINKI
OULUN SEUTU
MUHOS

puun kysyntä ja tarjontatilanteessa on maan eri osissa ja myös ostajittain erittäin
suurta vaihtelua. Puun ostajilla on kokonaisuudessaan
puuta hyvin varastoissaan.
Sahureiden suurimmat ongelmat ovat lopputuotemarkkinoilla sekä täysin
tukossa olevassa sahahakkeen, purun ja kuoren kaupassa.
Kovan maan kuusitukkileimikot ovat halutuimpia,
mutta myös mäntytukkileimikot käyvät kaupaksi. Havukuidun osalta markkina
on tasapainossa, mutta koivukuidusta on ylitarjontaa.
Energiapuun kysyntä on
kaikkein heikoin. Talvikorjuukohteiden kysyntä vilkastuu siinä vaiheessa, kun
pakkanen kovettaa maan.
Puun ostajittain vaihtelevat
mitta- ja laatuvaatimukset
sekä muut puukaupan kokonaisarvoon vaikuttavat tekijät pitää kaikki huomioida
ja arvioida puukauppakohtaisesti.

Erno Järvinen,
tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978
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Sahataanko pohjoisessa Suomessa?

Sahateollisuus lauta- ja
lankkumarkkinoilla
Soittokierros alueemme sahateollisuuden
parissa työskenteleville valaisee hieman,
mitä tapahtuu lankun ja laudan jalostajien
piirissä ja raotus hieman tulevaisuuteen siitä,
millaisena näkevät lähiajan sahatavaramarkkinoilla.

Shinsowa Oulu
Mikko Salmela, meneekö lautaa ja lankkua Japaniin vai
minne suuntaatte tuotteet?
– Varsinaisesti ei meiltä mene lautaa ja lankkua sellaise-

Timo Mikkola
MetsäSanoma

Pölkky Kuusamo
-Sahojen kannattavuus laahaa halvan hintatason vuoksi. Hinta maailmalla on heikko ja tulosta ulkomaanviennistä ei juurikaan synny. Vaikka sahatavaran vienti käy
kuumana, se antaa väärän signaalin tilanteesta, selventää
metsäpäällikkö Hannu Virranniemi Pölkky Oy:stä.
- Ongelmana on etenkin mäntysahatavara, vaikkakin
kuusi menestyy paremmin markkinoilla, päättää Virranniemi.
Sahojen mielestä ongelman ydin on kallis puuraaka-aine ja seuraavaksi esiin astuu koventunut kilpailu.
Rahtikustannusten nousu, satama ja väylämaksut näkyvät myös tuloksen painuessa tappiolle sekä naapurimaan
saamat valuuttahyödyt. Metsäteollisuuden suurinvestoinnit nostavat puun kysyntää, mutta vaikutus tukin
hintaan se tuskin näkyy.

naan Japanin vientiin, vaan tuotteet ovat pintakäsiteltyjä
ja lakattuja höylätuotteita maan talorakennusmateriaaleiksi. Tuotteet ovat siellä käytössä avaimet käteen sisustusvalmiina rakennettavissa elementtitaloissa.
- Kotimaan rakentamisessa on nähtävissä pientä viriämistä, joten kulutuksen pohja lienee jo ohitettu, jatkaa
Salmela. Eurooppaan meiltä menee verrattain vähän tuotteita, ja nekin ovat pääosin jalosteita. Huonompiarvoiset
pakkaus- ja pintalaudat ohjataan hiekkamaiden markkinoille. Jalosteiden osuus koko tuotannostamme on tällä
hetkellä 80 % luokkaa.
- Raakapuun osalta tukin osto on ollut suunnitelman
mukaista. sahaus pidetään edellisvuosien tasolla. Hintataso on hieman antautunut parin edellisen vuoden hintatasosta ja painetta laske tukin hintaa elää edelleen, jatkaa
Salmela. Talvipuun ostoa on tehty, joten leimikoita sisässä on riittävästi, mutta jokunen kohde kuitenkin mahtuu
tulevalle talvelle. Jos sitä oikeaa pakkastalvea nyt edes on
tulossa, päättää Salmela.

Hasa Haapajärvi
- Mänty erityisesti sekä egyptinparru eivät herätä mitenkään positiivisia ajatuksia. Tavaraa menee ja tarvitaan
maailmalla, mutta kun hinta on laskenut roimasti, kertoo
metsäpäällikkö Unto Pitkäkoski Hasa yhtymästä.
- Lisäksi Egyptissä on valuuttaongelma. Kuusen tilanne on hieman parempi, muttei loistava. Kiina vetää kohtalaisen hyvin, mutta sielläkin hinnat ovat olleet hienoisessa
laskussa, selventää Pitkäkoski.
- Keski-Eurooppa on yhtiömme kannalta pienellä markkinaosuudella mukana sahatavarakaupoissa, samoin kuin
Britannia. Onneksi kotimaa vetää kutakuinkin keskimääräisellä tasolla, jatkaa Pitkäkoski.

Raakapuun ostot ja suunnitelmat ovat Hasa yhtiöllä aikataulujen mukaista. Kuusitukkileimikoita toivotaan
enemmän ja talvipuullekin löytynee käyttöä.
Hasa, kuten muutkin sahat painivat kuoren ja purun
ylitarjonnasta. Jonkin verran sumaa on saatu purettua Ouluun.
–Toivottavasti kylmät ilmat parantavat
niin kuoren kuin purun kysyntää oman
lämpölaitoksen käyttömäärän lisäksi,
päättää Pitkäkoski.
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Kilpailukyky koetuksella
Sahatavaranmarkkinoiden kehitys kuluvana
vuonna on ollut poikkeuksellinen. Ensimmäistä kertaa kuusisahatavaran hinta vientimarkkinoilla on ylittänyt selvästi mäntysahatavaran hinnan.
Viime syksystä lähtien mäntysahatavaran myyntihinnat
ovat laskeneet suomalaisen
mäntysahatavaran päämarkkinoilla
Pohjois-Afrikassa
ja Japanissa. Hintojen lasku
on jatkunut myös tähän syksyyn asti eikä korotuksia ole
odotettavissa
lähiaikoina.
Tavaraa kyllä menisi, mutta
hintataso on heikko. Kuusen
tilanne on, varsinkin parempien laatujen osalta, hieman
vahvistunut, lähinnä Kiinan
kysynnästä johtuen.
Puukauppa käy kohtalaisella tasolla, mutta mäntytukin hinta on edelleen aivan
liian korkealla tasolla. Tu-

”

kin hinta ei tunnu joustavan markkinoiden mukaan.
Kuusitukin kantohinta on
kuusisahatavaran
hinnan
nousun myötä myös noussut
ja on nyt selvästi mäntytukin
kantohintaa korkeammalla tasolla. Tämäkin on uusi
ilmiö suomalaisessa puukaupassa.
Hallituksen esitykset kilpailukyvyn parantamiseksi
eivät ole toteutumassa riittävällä tasolla. Vientikustannusten leikkauksia ei ole
näköpiirissä. Suomen satama- ja väylämaksut ovat
kaksinkertaiset Ruotsiin verrattuna ja rikkidirektiivin

aiheuttamat kustannukset
rasittavat Itämeren maista
eniten Suomea. Täällä pohjoisessa laitokset ovat kaukana satamista, rahti- ja edellä
mainitut muut kustannukset
syövät
kilpailukykymme.
Hallituksen esitys, korottaa
polttoaineveroa maassa jossa on pitkät kuljetusmatkat
ja jonka logistiikka on kumipyörien varassa, on järjetön
eikä missään nimessä paranna Suomen kilpailukykyä.
Vanha maaottelukumppanimme Ruotsi, tukee kuljetuksia kymmenkertaisella
summalla Suomeen verrattuna. Tämä näyttää jo siltä,
että Suomen hallituksen Kiky-politiikka onkin suunnattu Ruotsin kilpailukyvyn
parantamiseen.

Mihin puru ja kuori?
Sahauksen yhteydessä syntyvät puru ja kuori ovat

Tukin hinta ei tunnu
joustavan markkinoiden mukaan

myös kasvava ongelma sahoilla. Sahojen sivutuotteet
kilpailevat
metsähakkeen
kanssa jonka käyttöä tuetaan
sähköntuotantotuella. Metsähakkeen käyttömäärä on
lisääntynyt tasaisesti ja on
nyt ennätystasolla yli 8 Mm3.

(vuonna 2007 3,0 Mm3). Metsähakkeen määrä tulee Äänekosken käynnistymisen
jälkeen edelleen kasvamaan.
Lisääntyvä kuitupuun käyttö lisää myös sahapuun
käyttöä. Lisääntyvä sahaus
tuo markkinoille lisäänty-

viä määriä purua ja kuorta.
Tästä voi olla seurauksena
se, että sahojen sivutuotteiden tilanne entisestään heikkenee.

Hannu Virranniemi,
Pölkky Metsä Oy

Junnikkala Kalajoki

- Hyvänä asiana pitäisin sen, että huonosta
hinnasta huolimatta tavaralla on kysyntää,
kertoo metsäpäällikkö Juha Junnikkala. Kiinan varassahan tässä mennään ja
vaikka sahaus on hyvässä vauhdissa, ei
varastot ole kuitenkaan päässeet liiaksi
kasvamaan.
- Kuten varamaan muillakin sahureilla,
niin Egypti on meille hankala lopputuotteen hintaa ajatellen, kertoo Junnikkala.
-Raakapuun ostotilanne on kohtuullinen, kesäkelpoisia kelirikkokohteita saisi
olla enemmän tarjolla. Sahauksen energiajakeet ovat hinnaltaan laskeneet lähes
30% ja veikkaan hinnan pysyvän tovin
alamaissa. Purun kanssa on
jotenkuten pärjätty, mutta
kylmää talvea toivotaan niin
puunkorjuun kuin kuoren ja
purun menekin takia, päättää
Juha Junnikkala Kalajoelta.

Timo Timber Utajärvi

Kellopuu Oulu
Kellonpuun yrittäjä Heikki Piippo edustaa alalla pientoimittajaa, paikallissahatavarakauppiasta, toimii piensahaus- ja höyläystoiminta-alalla sahateollisuudessa.
Mitä kuluu työsektorille, käykö lankun paikallismyynti entiseen tapaan Heikki Piippo?
– Paikallismyyntiä voisi kuvailla lähinnä harrastustoiminnaksi. Se on pysynyt jo vuosia samalla
tasolla, ei laskenut eikä juuri lisääntynytkään. Kotimaanpaikallismyyntihän on silti liiketoimintaytimemme, jolloin
korjaus- ja pienrakentaminen ovat pääsääntöinen asiakaskuntamme. Erikoistavarat höylä ja maalaustuotteina esim.
terassirakentajille on mukavasti lisääntynyt. Myös pienet
rakennusliikkeet ostavat tavaraamme, samoin sahuuttavat
ja höyläyttävät erikoistuotteita kuten ennenkin. Pientä positiivista odotusta kuitenkin on, että kotimaan rakentaminen piristyy ensi vuonna. Jos keksisi höylätyille Egyptin

parruille markkinat ja varsinainen mahdollinen tuote menisi kotimaahan, niin siinähän voisi pysyä leivän syrjässä
kiinni…

Timo Timberin toimitusjohtaja Timo Tervonen, mitä
kuuluu työsektorille.
– Kiitos ihan hyvää. Kesän jälkeen tuotanto on lähtenyt kohtalaisen hyvin käyntiin. Raaka-ainetta on saatu
tarvittava määrä tehtaalle. Ainoastaan sahauksesta syntyvän kuoren ja purun kanssa on ollut menekkiongelmia. Tavaraa menee silti mukavasti maailmalle.
Tuotteita eli parruaihioita menee edelleen Egyptiin,
mutta tuotteesta saatava hinta on ollut viime vuosina
laskussa. Myös maan sekava tilanne valtiossa ja ulkomaan valuutan arvo ja sen saamisesta maahan on ollut
ongelma.
Mänty on edelleen raaka-aineemme ja erityisesti pikkuparru. Uskomme, että toimintaa on ja on jatkossakin,
päättää Tervonen.
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Metsänomistajat

Metsänomistaja kysyy
Miksi metsänhoitoyhdistykset eivät ole mukana tukemassa kartellista valittaneita metsänomistajia, jotka ovat jääneet alakynteen
ja joilta yhtiöt jo etukäteen vaativat oikeudenkäyntikorvauksia?
Vastaus:
MTK:ssa ja metsänhoitoyhdistyksissä
on
annettu useille tuhansille
metsänomistajille puukaup-

pakartelliin liittyvää juridista neuvontaa sekä avustettu
vahinkojen määrän arvioinnissa. Jokaisen metsänomistajan on itsenäisenä

elinkeinon harjoittajana pitänyt miettiä lähteekö asiassa
liikkeelle. Metsänomistajille
on myös realistisesti kerrottu oikeudenkäyntiin liittyvistä riskeistä. Toistaiseksi
näyttää siltä, että tehty arvio
vahingonkorvausoikeudenkäynnin kestosta, monimutkaisuudesta ja kalleudesta
on osoittautunut täysin oikeaksi.
On täysin kiistatonta,
että puunostajien kartel-

li on ollut olemassa vuosina 1997-2004. Eikä heidän
käyttäytymisensä puumarkkinoilla ole niistä vuosista
paljon muuttunut. Kolmen
suuren kuitupuun ostajan
tiedossa on muiden hintataso eikä irtiottoja katsota
hyvällä silmällä. Tietenkin
yhtiöt maksavat puusta niin
vähän kuin mahdollista liiketoiminnan hyvän kannattavuuden takia. Tehtaiden
työrauhan takia on parem-

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Mhy Yli-Iin korjuupalvelun työmaaksi tuli loppukesästä harvennusleimikko. Leimikko pystyttiin korjaaman syksyllä pienen sadekauden aikanakin hyvin, koska maapohja oli hyvin
kantava. Kuviolla ei oltu aikaisemmin kaupallisia harvennuksia tehty, vaikka puustolla oli ikää jo yli 70 v. joten puut
olivat jo päässeet osittain riukuuntumaan.
Hakkuuala oli 6,2 ha ja puuta kertyi 259 m3. Leimikon litrakoko oli 99 litraa. Kuitupuu kertymä hakkuussa oli 129 m3
ja tukkikertymä 130 m3.

Leimikon koko 6,2 ha toinen harvennus
		
Mäntytukki yli 19 cm
Mäntytukki alle 19 cm
Kuusitukki		
mänty pikkutukki
kuusi pikkutukki
havukuitu 		
koivukuitu 		

kantohinta
47 €
45 €
45 €
25 €
25 €
13 €
13 €

pi keskittyä palkkausasioihin, koska tiedetään, että
metsänomistajien on pakko
myydä puuta sillä hinnalla kun yhtiöt tarjoavat. Metsänomistajat eivät saa käydä
puunhintaneuvotteluja, koska se katsotaan kilpailulain
vastaiseksi. 80-luvulla MTK
ja metsäteollisuus neuvottelivat ja sopivat puun hinnat
ja homma pelasi hyvin.
MTK:ssa ja metsänhoitoyhdistyksissä katsotaan,

että oikeudessa pitää pystyä
osoittamaan vahinko, jonka
puunostajien kartelli on saanut aikaan. Vahingonkorvausoikeudenkäynnissä tämä
on ratkaiseva asia. Voidaan
olettaa myös, että tappio
oikeusasteissa olisi vienyt
mhy:n ja MTK:n päättäjät
kiusalliseen tilanteeseen oikeudenkäyntikuluriskin lisäksi.

Eero Alaraasakka

Iin Mhy:n korjuupalvelu
Iin Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelulla hakattiin kesällä 14,5 hehtaarin ensiharvennusleimikko. Kohde oli äestetty ja kylvetty männylle vuonna 1984, taimikonhoito oli
tehty vuosituhannen vaihteessa. Alaharvennuksena toteutetun leimikon poistuman keskijäreys oli 48 litraa ja lähikuljetusmatka 350 metriä. Puuta kohteelta kertyi yhteensä
680 m3, josta havukuitua 503 m3 ja koivukuitua 177 m3.

Ensiharvennus
Ptl
Havukuitu
Koivukuitu

Kertymä
503 m³
117 m³

Kantohinta
9,5 €/m³
9 €/m³
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Korjuujäljen tarkastus
Pohjois-Iin Palojärvellä sijaitsee Jouko Pernun omistama metsäpalsta, jossa hän kävi
poikansa Iikan kanssa tarkistamassa hakkuujäljen sopivuutta. Molemmat totesivat motomiehen kysymykseen;
-Saanko jatkaa vielä?, että ”Kyllä saa.
Eero Alaraasakka
MetsäSanoma
Tämä metsä on palanut heti
sodan jälkeen 1940-luvulla. Metsä oli syttynyt erään
tiedetyn onkimiehen tulenkäsittelystä ja palanut
alue oli suuri. Sammuttajilla oli kahdeksan kilometrin matka kävellä alueelle.
80-luvun alun aluemetsäsuunnitelman mukaan oli
metsässä tiheä lyhyehkö
taimikko iältään 35 vuotta. Vuonna 1998 tehtiin alueella taimikonhoito ja osalla
aluetta energiapuunkorjuu.
Nyt metsä harvennetaan ja

n. 15-20 vuoden päästä on
mahdollista harventaa vielä
kerran ennen uudistamista
joskus 2055. Koska puiden
latvusto on turhan lyhyt,
jätetään
pohjapinta-alaksi 14, vaikka suositusohjeet
ovat hieman pienemmät.
Nykyisen metsälain mukaan metsän saa harventaa miten haluaa, mutta
metsänhoitoyhdistyksissä käytetään yleensä järkeä
ja noudatetaan suosituksia.
Mäntymetsässä on laadun
kannalta etu nuoruusvaiheessa kasvattaa tiheänä,
jolloin oksisto karsiutuu.
Tässä metsässä karsiutuminen on jo tapahtunut jo

Rauno Turtisen Sampo-Rosenlew HR46 –harvesteri harventamassa. Tällainen pitäisi olla joka jätkällä, todettiin. Koneen paino on 9000 kg ja polttoainetta kuluu tunnissa 7 litraa.
tyvitukin verran. Harvennuksen jälkeen kuivat oksat
lahoavat nopeammin valon
vaikutuksesta, jolloin alkaa
muodostumaan oksatonta
puuainesta.
Erikoiseksi tämän kohteen tekee alueella olevat
kivikautiset
asumuspainanteiden jäänteet, jotka
sijaitsevat samalla korkeuskäyrällä
kuin
Kierikin

Jouko Pernu ja Iikka tarkastamassa kohdetta. Iikalle käynti ole ensimmäinen tällä
paikalla.

muisnaismuistoalueen kodanpohjat ja ovat iältään
5000-5500 vuotta. Korkeuskäyrä on 55 metriä ja seuraamalla käyrää kartalta
näkee silloisen merenrannan. Vieressä olevan Palojärven pinta on ollut silloin
merenpinta. Hylkeenpyynti
ja kalastus ovat olleet silloin
elinkeinoja. On mahdollista, että talviasumukset ovat

sijainneet eri paikassa. Kuitenkin asuinpainanteet on
syytä säilyttää tulevillekin
polville ja vuosituhansille.
Hakkuussa huomioidaan
kodanpohjat
hakkaamalla puusto niiden päältä ja
välittömästä läheisyydestä
pois ja huolehtimalla, että
hakkuujätettä ei jää kohteelle ja ajokone ei aja kohteen yli.

Kivikautiset välineet ovat kehittyneet. Vasemmalla
kirves ja taltta. Oikealla Kesla 18 RH II. Kumpi on pitkällä tähtäimellä kestävämpi menetelmä?

MOTTI-MetsäSanoma tutkii
Korjuupalvelukohde Kiimingissä
Mhy Kiiminki sai toimeksiantona tehtäväkseen pienen metsäkuvion hakkuutyöt ja
puukaupan hoidon toimituskauppoihin. Leimikon päätehakkuukuvio oli pinta-alaltaan
0,8 ha, muutoin leimikko on pääosin kemera kelpoista ensiharvennusta josta on tarkoitus kerätä myös energiapuu talteen. Koska
ensiharvennuskohteet ovat tukipolitiikasta
johtuen hakusaarrossa, jää osittain talvikel-

poinen ensiharvennuskohde toteutumaan
ensi vuoden puolelle maaliskuun tietämille.
Mutta tien laidassa oleva 0,8 hehtaarin
päätehakkukuvio kuitenkin toteutettiin lokakuun korjuuohjelmissa. Leimikon poistumajäreys oli n.320 litraa ja ajomatka sata metriä.
Sahapuun osuus ”pyöreästä havupuusta” oli
80 %.

Leimikosta kertyneet puutavarat sekä
kantohinnat puunkorjuukustannusten jälkeen
Puutavaralaji		Kantohinta
Mäntytukki yli 18 cm 53,9 m3 53,20 €/m3
Mäntytukki alle 18 cm 17,9 m3 49,20 €/m3
Mäntypikkutukki
5,8 m3 30,70 €/m3
Kuusitukki yli 18 cm
4,6 m3 53,20 €/m3
Kuusitukki 16-18 cm
1,1 m3 49,20 €/m3

Puutavaralaji		Kantohinta
Kuusipikkutukki
1,0 m3 30,20 €/m3
havukuitu
22,9 m3 20,20 €/m3
koivukuitu
3,8 m3 21,20 €/m3
oksamassa
13,0 m3
2,00 €/m3

14

MetsäSanoma 2/2016

Metsänhoito

Säästöpuut on tarkoitettu
pysyvästi säästettäviksi
Säästöpuita ja runkolahopuuta jätetään hakkuissa lisäämään metsien monimuotoisuutta. Säästöpuiden tavoitteena on, että maastossa on lahopuuta myös metsän tulevissa
kehitysvaiheissa. Myös maiseman kannalta
säästöpuilla on merkitystä.

jotta ryhmän puut pysyvät
paremmin pystyssä.
Säästöpuut
kannattaa
keskittää ryhmiin, mahdollisuuksien mukaan soistuneisiin notkopaikkoihin tai
muihin tärkeiden elinympäristöjen ja monimuotoisuuskohtien yhteyteen tai
vesistön suojakaistoille.

Uusien sertifiointikriteerien mukaan säästöpuita on
jätettävä vähintään 10 kappaletta hehtaarille. Luonnon kannalta arvokkaimpia
ovat järeät haavat ja raidat.
Järeät havupuut sopivat
myös säästöpuiksi, erityisesti jos niissä on palokoroja tai muita vikoja. Tällöin
taloudellinen menetyskään

Hakkuussa jätetyt
puut säästetään

ei ole suuri.
Vankat pystykolopuut
ja maassa olevat järeät lahopuut kannattaa myös
säästää. Ne on mahdollisuuksien mukaan kierrettävä jo hakkuun yhteydessä
ja huomioitava muokkauksessa. Muokkausta ei myöskään kannata ulottaa aivan
säästöpuuryhmän viereen,

Hakkuun yhteydessä jätetyt säästöpuu on tarkoitettu jätettäväksi metsään
pysyvästi. Niitä ei hakata
pois seuraavissakaan hakkuissa, vaan annetaan olla
kohteella monimuotoisuutta rikastuttamassa. Jos sääs-

töpuuryhmän paikka on
valittu oikein, ekologisesti, eikä myöskään tien tai
sähkölinjan varrelta, ei niitä ole mitään tarvettakaan
poistaa.
Joskus
puut
kaatuvat tuulessa. Tällöin lahopuukierto lähtee käyntiin
suunniteltua nopeammin.
Puita ei korjata pois ihmisen toimesta, vaan metsän
pieneliöt käyttävät ne ravinnokseen ja suojakseen
vuosikymmenten kuluessa.

Säästöpuut
auttavat riistaa
Säästöpuuryhmän alikasvosta ei raivata, niinpä ne
ovat hyviä suoja- ja ruoka-

paikkoja myös riistalle. Koivuryhmät uudistusaloilla
houkuttelevat teeriä tarjoten ruokaa ja lepopuita.
Pyylle voi turvata elinympäristöjä jättämällä leppä-,
koivu- ja kuusiryhmiä jo
taimikonhoidon yhteydessä.
Pienialaisetkin
riistatiheiköt luovat eläimille
suojaisaa ympäristöä. Jos
hakkuualue rajataan avosuohon, on avosuon reunaan jätettävä 5-10 metrin
suojavyöhyke, jonne säästöpuita on syytä jättää.
Tätä suojavyöhykettä, kuten vesistönkään laitaan
jätettävää 5-10 metrin suojavyöhykettä ei raivata eikä

”

muokata, mutta yksittäisiä
ainespuita voi poistaa. Tiheikön voi jättää mielellään
muuallekin suon ja kankaan vaihettumiskohtaan,
soistuneisiin painanteisiin
ja kallioille.

Markku Ekdahl
Kenttäpäällikkö,
MTK Metsälinja

Säästöpuuryhmän
alikasvosta ei raivata, niinpä
ne ovat hyviä suoja- ja
ruokapaikkoja myös riistalle.

Metsän uudistamiskuvio hakkuun jälkeen ennen raivausta ja maanmuokkausta.
Jättöpuskan ympäristön ”vimpat” raivataan ennen äistämistä ja istuttamista.
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Puheenjohtajan mietteitä

Teollisuuden uudet
investoinnit lisäävät puun kysyntää
Viime vuodet ovat olleet metsänhoitoyhdistyksissä suurten muutosten aikaa. Uusi metsänhoitoyhdistyslaki tuli voimaan vuoden
2015 alusta. Metsänhoitoyhdistykset liittyivät MTK:n jäsenyhdistyksiksi. Lakisääteinen
metsänhoitomaksu loppui ja tilalle tuli metsänomistajien vapaaehtoinen jäsenmaksu.
Oulun
Seudun
metsänhoitoyhdistys
on
kehittänyt
toimintaansa
jo
vuosien ajan vastaamaan paremmin uutta tilannetta. Yhdistyksemme on pystynyt
säilyttämään hyvin jäsenmääränsä ja aseman paikallisena
toimijana. Tämä on osoitus
metsänomistajien sitoutumisesta ja luottamuksesta omaan
metsänhoitoyhdistykseen
sekä toimihenkilöiden tekemään työhön metsänomistajien metsäasioiden hoidossa ja
edunvalvonnassa esim. puukaupassa.
Kahden edellisen vuoden
aikana talouden kehitys Suomessa ja metsäteollisuuden
vientimarkkinoilla on ollut
vaatimatonta. Rakentamisen
kasvu sekä kotimaassa että
monilla
vientimarkkinoilla
on myös ollut heikkoa. Pohjois-Suomessa heikko puunkysyntä ja tästä johtuva
alhainen puunhinta on vähentänyt metsänhoitoyhdistyksen puunkorjuupalvelun
puumääriä. Tämän lisäksi energiapuun markkinati-

lanne oli koko viime vuoden
ajan hyvin heikko. Taimikonhoidon työmäärät vähenivät
johtuen Kemera-rahoituksen
haku- ja hyväksymismenettelyn byrokratian ja maksatusvaikeuksien vuoksi. Tästä
johtuen metsänhoitoyhdistyksessä jouduttiin sopeuttamaan
toimintaa vähentämällä työntekijöitä ja urakoitsijoita.
Tänä vuonna metsäteollisuuden vienti ja kotimaisen puunkäyttö näyttävät
kehittyvän suotuisasti. Metsäteollisuuden mittavat investoinnit lisäävät varsinkin
kuitupuun kysyntää. Syksyllä 2017 käynnistyvä Äänekosken
biotuotetehdas
tarvitsee lisää kuitupuuta 6
milj.m3. Tämä lisää myös kuitupuun kysyntää Pohjois-Suomessa. Kiinalaisyhtiö Kaidi
suunnittelee biojalostamon
rakentamista Kemin Ajokseen. Tehdas tuottaisi biodieseliä ja biobensiiniä noin 200
000 tonnia vuodessa. Kaidi ilmoittaa tarvitsevansa energiapuuta lähes 3 miljm3 vuodessa
200 kilometrin säteeltä Kemis-

tä. Tehdas käynnistyisi arviolta kahden vuoden kuluttua.
Tällä hetkellä puunkysynnän
painopiste on kesäkorjuukelpoisissa kuusivaltaisissa
pääte- ja harvennushakkuuleimikoissa.
Tämän
vuoden
marraskuussa
mhy-vaaleissa
valitaan yhdistyksen metsänomistajien
keskuudesta
valtuusto, yhdistyksen korkein päättävä elin, jonka ne-

livuotinen toimikausi alkaa
1.1.2017. Oulun Seudun metsähoitoyhdistyksessä
valtuustovaaliehdokkaina on 31
metsänomistajaa.
Valtuustoon valitaan 16 valtuutettua
ja kuusi varavaltuutettua. Uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa
2017 valtuutetut valitsevat
metsänhoitoyhdistyksen hallitukseen kuusi jäsentä. Metsänhoitoyhdistyslain mukaan

hallituksen
jäsenten
tulee edustaa riittävästi yhdistyksen toimialueen eri osia
ja
metsänomistajakuntaa.
Vuoden alussa järjestetään
myös valtuustojen koulutus
ja laaditaan metsänhoitoyhdistyksen kehittämisen painopistealueet.
Metsänhoitoyhdistyksen
jäsenet ovat saaneet vaalikirjeen postitse, joka sisältää äänestyslipun, ehdokaslistan ja

Metsäsertifiointi jatkuu jäsenetuna
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenet ovat mukana metsien PEFC-ryhmäsertifioinnissa
kunkin yhdistyksen valtuuston tekemällä
päätöksellä. Viime talvena otettiin käyttöön
uudet vaatimukset jotka koskevat metsänhoitoyhdistystä, yrittäjiä ja metsänomistajia.
Metsänomistajan kiinteistöjen kuuluminen sertifioinnin
piiriin on tarkastettavissa
netistä. Mahdollista on tulostaa myös kiinteistökohtainen todistus. Ilmainen
palvelu löytyy sertifiointia
hallinnoivan Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen sivuilta osoitteesta www.
kestavametsa.fi.
Metsänomistaja voi halutessaan jättäytyä myös
sertifioinnin
ulkopuolelle

irtisanomatta jäsenyyttään.
Ilmoitus metsänhoitoyhdistykseen riittää. Tällöin puuta ei voi tietenkään myydä
sertifioituna.

Muutoksia
vaativampaan suuntaan
PEFC-metsäsertifioinnissa
alkoi tänä vuonna uusi kausi. Jatkuvan parantamisen
periaatteiden mukaisesti sertifiointiin tuli hieman muutoksia. Suurin osa entisistä

vaatimuksista on tarkennettu vastaamaan muuttuneita
olosuhteita.
Metsänomistajan näkökulmasta toimijoille asetetut sertifioinnin vaatimukset
ovat hyväksi. Sertifioidussa metsässä työt tehdään
lakien ja säädösten mukaisesti ja luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon.
Myös
metsänhoitoyhdistys edellyttää urakoitsijoiltaan kriteerien tuntemusta ja
noudattamista.
Sertifioinnin vaatimusten
noudattamista tarkastettiin
Pohjois-Suomessa syyskuussa. Tarkastuksen suorittaa
aina riippumaton, ulkopuolinen auditoija, Pohjois-Suomessa tänä vuonna Inspecta
Oy.
Alueen yhdistyksistä oli
tällä kertaa auditiointivuo-

rossa Mhy Oulun seutu.
Inspectan auditoija Olli Eeronheimo totesi yhdistyksen
selviytyneen
auditionnista hyvin. Erityismaininnan
saivat hyvät työmaaohjeet
ja muinaismuistojen hyvä
huomiointi hakkuutyömaan
toteutuksessa. Myös vesiensuojelusuunnitelmat olivat
ojitustyömailla
kunnossa.
Uusissa kriteereissä jokaiselle hakkuutyömaalle on
jätettävä vähintään 10 kpl
säästöpuita hehtaaria kohti,
myös säästöpuuryhmät olivat tarkastetuilla työmailla
esimerkillisiä.

Markku Ekdahl
Kenttäpäällikkö
MTK
Metsälinja

palautuskuoren. Äänestysaikaa on 25.11.2016 asti. Äänestämällä metsäomistajat voivat
vaikuttaa metsänhoitoyhdistyksen toimintaan ja kehittämiseen.
Hyvästä yhteistyöstä kiittäen

Juha Sipola
hallituksen
puheenjohtaja
Mhy Oulun Seutu
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Metsänomistajat

Metsänomistajan
PEFC-vaatimuksia 2016 Lakisääteisiä vaatimuksia
noudatetaan (Kriteeri 1)
-

-

Metsätaloudessa noudatetaan voimassa olevaa metsä-,
ympäristö- ja työlainsäädäntöä.
Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus
ja selvitetään ympäristönäkökohdat (3)
Tulevista hakkuista tehdään metsänkäyttöilmoitus tai erityistapauksissa ympäristöselvitys.

Metsävaratietoa hyödynnetään
metsien hoidossa (4)
-

Yli 50 hehtaarin tilalla on oltava ajantasaiset tiedot metsävaroista, luontokohteista sekä hakkuu- ja hoitoehdotuksista. Vaatimuksen täyttää metsäsuunnitelma tai muu
metsävaratieto.

Puuston terveydestä huolehditaan (6)
-

Kesäaikaisissa hakkuissa toteutetaan juurikäävän torjunta
Puunkorjuussa vältetään kasvamaan jätettävien puiden
vahingoittumista

Energiapuuta korjataan kestävästi (7)
-

Uudistushakkuualalle jätetään osa kannoista ja havuista
korjaamatta.

Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti (8)
-

Suojelualueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä toimitaan niin, ettei suojeluarvot heikkene

Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet
säilytetään (10)
-

Säästö- ja runkolahopuustoa jätetään
metsätalouden toimenpiteissä (4)
-

Metsänuudistamisessa käytetään kotimaisia
puulajeja ja taimet eivät ole geenimuunneltuja
(15 ja 16)
Vesistöjen läheisyydessä
huolehditaan vesiensuojelusta (17)
-

Metsälain tarkoittamien elinympäristöjen lisäksi on otettava huomioon myös muita elinympäristöjä kuten suppia,
ojittamattomia korpia ja lehtipuuvaltaisia lehtoja

Suoluonnon monimuotoisuutta
ylläpidetään (11)
Luonnontilaisia soita ei uudisojiteta ja kunnostusojitusta
tehdään vain sellaisilla alueilla, joilla ojitus on lisännyt selvästi puuston kasvua.

Uhanalaisten lajien tunnetut
elinpaikat turvataan (12)
-

Vesistöjen ja lähteiden läheisyyteen jätetään vähintään
5-10 metriä leveä suojakaista, jota ei esimerkiksi muokata
tai lannoiteta eikä siltä poisteta pensaskerrosta.

Kunnostusojitus- ja mätästyskohteilla
huolehditaan vesiensuojelusta (18)
-

Tarkoituksenmukaiset vesiensuojelutoimenpiteet toteutetaan em. toimenpiteiden yhteydessä

Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä (19)
-

Metsätaloustoimenpiteissä otetaan huomioon tiedossa
olevat suojellut lajit ja uhanalaisten lajien lisääntymis- ja
elinpaikat

Lannoitusta, kemiallista kasvinsuojelua tai kantojen nostoa ei tehdä pohjavesialueilla

Kasvinsuojeluaineita käytetään
vastuullisesti (20)
Jokamiehenoikeudet turvataan (27)
-

-

Hakkuissa jätetään säästöpuita vähintään 10 kpl/hehtaari. Säästöpuut jätetään ensisijaisesti ryhmiin ja mielellään
elinympäristöjen läheisyyteen tai suojakaistoille.

Taimikonhoitotarpeesta on tehty vähintään 60 %

Suojelualueiden suojeluarvot turvataan (9)
-

Kulotuksilla ja poltoilla edistetään metsälajien
monimuotoisuutta (13)

Vastuullisen jokamiehen oikeuksia ei rajoiteta

Metsiä ei roskata metsätalouden
toimenpiteissä (28)
Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään (29)
-

Ulkoilureittien kulkukelpoisuus turvataan metsätalouden
toimenpiteissä
Riistalle jätetään havupuuvaltaisissa taimikoissa lehtipuuta

Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään (30)
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Metsänomistajat

• Metsäkoneurakointi
• Maarakennusurakointi, purkutyöt,
iskuvasarointi, vesakonmurskaus.
• Maarakennus tela -pyoräalustaiset
kaivinkoneet, hankintahakkuut.

Peeaa Oy Pasi Perätalo

Kestinraitti 185, 91300 Ylikiiminki
Puh. 0400 437 502

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

Pälkäneen Kostianvirralla opas ei voinut muuttaa historian kulkua. Taistelu oli ollut verinen.

Iiläisten metsänomistajien
retki Päijät-Hämeeseen
Perinteinen metsänomistajaretki suuntautui reitille
Laukaa-Muurame-Jyväskylä-Sysmä-heinola-Hämeenlinna-Pälkäne-Mänttä.
Aikaisemmin on jo koluttu Etelä-Suomi niin tarkkaan, että sopivia kohteita
saa hakea. Em. paikkakunnista osa oli monille käymättömiä, joten Suomen
tuntemus lisääntyi. Mielenkiintoinen oli ensimmäinen ruokapaikka Laukaan
Kuusaalla, jossa Tupaswillan perinnekylä oli loih-

tinut hyvän lohikeiton.
Muutenkin paikka oli mielenkiintoinen, jossa paikan
omistaja näyttelijä Asseri esitteli maailman suurinta savusaunaa, kymmenen
kuution kuusta ja vanhoja koneita.Todettiin, että
siellä täytyy käydä vastakin. Asserille lahjoitimme
iiläismallisen uittokeksin,
olihan siellä parin viikon
päästä SM-tukkilaiskisat.
Kuusaankoski, joka virtasi parin kilometrin päässä,
todettiin vaikeaksi laskea ja

ihmeteltiin, että miten tuollainen paikka on jäänyt näkemättä kulkiessa.
Muuramen Harvian kiuastehtaan kautta menimme Jyväskylään. Seuraavan
päivän ohjelmassa oli tutstuminen oppaan avulla
Sysmän kuntaan. Päijänne
on tärkeä kunnalle ja tuo
turisteja kesäaikana. Kunta on muuten samanlainen
kuin täälläpäin ongelmineen, mutta kesä on vilkasta aikaa. Sitten jatkettiin ja
jouduttiin keskelle rallikil-

pailua, mutta selvittiin Heinolaan ja laivalle. Suomen
neito –aluksessa seilattiin
läpi eteläisen Päijänteen ja
Vesijärven Lahden satamaan. ja sitten majoituttiin
Hämeenlinnaan. Sunnuntaina tutustuttiin Pälkäneellä Kostianvirran ison
vihan aikaiseen taistelupaikkaan, jossa suomalaiset
hävisivät venäläisille vuonna 1713 lokakuussa. Sen jälkeen ajoimme Mänttään ja
tutustuimme
Serlachiusmuseoihin.

Hirsitalot, hirsihuvilat,
mökit ja aitat
Grillikodat ja katokset
Hirsiladot, hirsisaunat
Tukkien sahaus/sorvaus ja
puutavaran höyläys

Aimo Toppi
Olavi Tuomela
Ilpo Tuomela

040 726 7109
0400 175 186
040 582 8134

TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

TURTI-SET OY
• Harvennushakkuut ja
ajotyöt kokonaisurakointina
• Linkoukset ym. lumityöt
• Kaivinkonetyöt
• Ym. alaan kuuluvat työt
• Maton- ja poppanan kuteet
• LP-langat
• Loimilangat (loimet myös luotuna)
• Muut langat ym. käsityötarvikkeet
• Kankaat ompeluun
ja halleille käsipyyhkeeksi
• Putkiresorit

Hirsityöt ammattitaidolla

Yli-Ii

KANNOLTA

Metsäkoneurakointi
puutavarahakkuut ja
lähikuljetus
Tonttien jyrsinnät

Lallinkuja 8, 91210 Jakkukylä
puh. 0400 381 574, 0400 652 888

Metsä-Tuomela Oy

METSÄHOITOYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Kiiminki
Puh. 040 582 8134

MetsäSanoma
Julkaisija Metsänhoitoyhdistys
Vastaava päätoimittaja
Timo Mikkola
Toimituskunta Eero Alaraasakka,
Mikko Mäkelä, Tapio Kylmänen, Anna Taskila
Toimitustyö Timo Mikkola
Sivunvalmistus ja taitto
VKK-Media Oy / Katariina Niemitalo
Painopaikka Suomalainen
Kirjapaino Kajaani
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Luonnosta saattaa
löytää
mielikuvituksen tuottamaa
aineistoa, jolloin karhunpentukin kiipeilee puunrungolla…

Metsänhoitoyhdistys
mukana Kiiminki päivillä
Perinteiset Kiiminkipäivät
osuivat tällä kertaa sateen
keskelle. Huonosta säästä
huolimatta metsänhoitoyhdistyksen teltalla riitti väkeä

ja tämänkertaiseen kilpailutehtäviin osallistui yli sata
henkilöä. Yhteistyöyritysten
lahjoittamat palkinnot menivät tehtäväosioissa voitta-

neille.
Varsinkin
yhdistyksen
”pienkonenäyttely” kiinnostaa nuorta lapsiväkeä.

Suomen parhaat taimet

www.finforelia.fi

VIHREÄN KULLAN MAITA!

POHJOIS-SUOMEN METSÄMARKKINAT LKV

OULU, Ylikiiminki Kirvesperä, tila 61,58 hehtaaria, puustoa kaikkiaan 6837 m3,
josta tukkia 1414 m3. Kaikkia kehitysluokkia. Metsätie kulkee tilan eteläosan läpi.
Tutustumisen arvoinen paikka. Hp 143.000 euroa.

Välittäjä lehden levikki alueella Juhani Heikkinen LKV 0400 287 288
Kaikki kohteemme ja tarkemmat tiedot netissä, osoitteessa

Opp poeika Luakkonen

METSÄAMMATTILAISILTA TURVALLISUUTTA TILAKAUPPAAN!

Luoakkonen, kuulin että
et halua mukaan ensi
kesän mutafutisjoukkueeseen Utajärvelle.

Oon hieman
huono pelaaja enkä
ole treenannu paljonkaan
futista.

Mutta, mutta
Luakkonen. Liikuntahan se
pääasia on. Onnistumisia
työtovereiden kanssa
se vaan on.
No jos sitten
kuitenkin minä sitten
tulen mukaan.

ENTISTEN
työtovereiden,
jos pelaat huonosti!

???
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Puunkorjuupalvelut,
myös piha- ja tonttihakkuut

T:mi Jouko Siika-aho
jouko_s@jippii.fi

Paikallista ja asiantuntevaa palvelua
metsänomistajan ehdoilla.
Palveluja metsänomistajille ja tiekunnille.
Metsänhoitotyöt, puukauppa yms.
Metsätalousinsinööri Jani Maalismaa,

KUVA: PAULA LEHTOMÄKI

0400 896 621

puh. 0400 155 234, sposti info@mtkuukkeli.fi

HAKKIPILKE
HAWK 25 PM KLAPIKONE

OSTAMME METSÄTILOJA

www.mtkuukkeli.fi

alv. 0%
Par
empaa maa
talouskauppaa
arempaa
maatalouskauppaa

Kiiminkien yhteismetsä
Juhani Paakkola
Huvilatie 24 90940 Jääli
0400 282431
juhani.paakkola@pp.inet.fi

Onko metsäsuunnitelmasi
vanhentunut?
Tilaa uusi metsäsuunnitelma
omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi.
Uusiin suunnitelmiin saat
Metsäselain-mobiiliversion ladattavaksi
kännykkään tai tablettiin. Metsäselainsovellus on ladattavissa kaikkiin
älypuhelinmalleihin.
Palvelu on myös käytettävissä verkossa
osoitteessa www.metsäselain.fi

Metsäsuunnitelma kulkee mukana
Metsäselain-mobiiliversio mahdollistaa metsänomistajalle uudenlaisia, helppoja tapoja oman metsäsuunnitelman tarkasteluun ja
maastokäynteihin. Metsäselaimesta löydät teemakartat hakkuista ja hoitotöistä, kuviotiedot, hakkuutuloarviot sekä sijaintitiedot.
Ominaisuuksiin kuuluu myös hyvälaatuiset kartat, tilanrajat sekä
Maamittauslaitoksen ilmakuvat koko Suomen alueelta.

www.huovisennavettasali.fi
info@huovisennavettasali.fi
puhelinnumero 041 466 3859

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja
Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Varaukset Syötteen
keskusvaraamo 08-823 400

Metsäojitukset
Mätästykset

Puh. 0400 127 481 Korjaamo Peltolantie 14
tapio.hyry@hotmail.com

OSTETAAN
OSTETAAN

TUKKIVALTAISIA
TUKKIVALTAISIA
MÄNTY- JA KUUSILEIMIKOITA
MÄNTY- JA KUUSILEIMIKOITA
PYSTY- JA HANKINTAKAUPOIN
PYSTY- JA HANKINTAKAUPOIN

Jäsenelle 20 % alennus
vuokrapäivistä!
Ilmoita varauksen yhteydessä
jäsennumerosi.

VALINNANVARAA
LÖYTYY. SOITA JA
VARAA AJOISSA!

V-P Tolonen
V-P Tolonen
OyOy

OULU:
4, 90410
Oulu, puh.
8350
288
Arto Kauppi 050
432Tikkasentie
0304,Timo
Kurikka
050010
362
8680
RANTSILA: Paavolantie 21, 92500 Rantsila, puh. 010 8350 210
OULU: Tikkasentie 4 RANTSILA: Paavolantie 21

Metsäpalveluita
metsänhoitoyhdistyksestäsi
Tarjontavalikoima on kattavaa

Kysy jäsenhintatarjous omasta
metsänhoitoyhdistyksestä!

Keskeisellä paikalla suositulla Iso-Syötteen
vapaa-ajan keskuksessa MHY SYÖTEKIEPPI
jäsenistöään varten. Huoneiston välittömässä
läheisyydessä ladut, rinteet, kelkkareitit,
ravintolat ja retkeilykohteet.

Kun klapit tehdään siellä, missä puut ovat. Polttomoottori ja
tieliikennekäyttöinen vetoalusta, sopii kotitarve- ja
mökkikäyttöön. Hydraulitoiminnot, katkaisu teräketjulla,
halkaisu ja siirto varastoon poistokuljettimella.

5990,-

Myös uusia osakkaita/metsänomistajia
otetaan mukaan yhteismetsään
Minna Kauppi

Kiimingin
mhy:n
jäsen
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Tuppitie 11 90820 KELLO
Tuppitie
11 90820
KELLO
p. 5615 200,
0400-584
924
p.
5615
200,
0400-584
924
fax. 5615 230
fax.
5615 230
juha.raappana@shinshowa.inet.fi
juha.raappana@shinshowa.inet.fi

Puunmyyntisuunnitelma ja leimikon hinta-arvio
Valtakirjakauppa ja puunkorjuun valvonta
Puunkorjuupalvelu
Energiapuun korjuu ja myynti
Omatoimisten hankintapuiden myynti ja
valtakirjakauppa
Taimikonhoito
Ojitussuunnitelmat
Suometsien hoito ja lannoitus
Vierimetsien hoito ja puunkaatoapu
Luonnonhoitopalvelut, lunastushinta-arviot
Taajamametsien hoito
Maanmuokkaukset ja metsänviljelytyöt
Tila-arviot
Metsäsuunnitelmat
Metsäpäivät
Metsätyö- ja korjuunäytökset
Metsäveroillat
Metsänomistajien neuvonta ja edunvalvonta
Taimi- ja kylvösiementen myynti
Polttopuukauppa
Asiantuntijapalvelut ja lausunnot
Metsätilakauppaneuvonta ja kiinteistönvälitys
Metsänomistajien koulutus
Nuorten metsäosaaminen
Jäsenlehdet
Metsien sertifiointi
Mete lakikohteet ja neuvonta
Viranomaisilmoitukset
Veroilmoituksien laadinta
Metsäretket

20

MetsäSanoma 2/2016

Metsänhoito

Slovenian metsätaloutta ihmettelemässä

Kolmisenkymmentä
metsänomistajaa
pääosin Kainuusta mutta myös Kuopiosta, Oulusta ja Kiimingistä päättivät lähteä
tutustumaan Slovenian metsätalouteen
viime syyskuussa. Suora lento Kajaanista
Ljublijanaan ja takaisin teki matkasta helpon osallistua.
Vuorimetsässä Natura
2000-kohteella
Ensimmäisenä maastopäivänä
tutustuimme
Mirka Pesun ja Damjan
Orazemin opastamina Triglavin-kansallispuiston
metsiin lähellä Pokljukan
ampumahiihtostadionia.
Alueelta oli aikoinaan
metsät hävitetty ja sittemmin istutettu saksan
pihtakuusella 150 vuotta sitten. Metsät sijaitsivat
varsin korkealla n. 1000
metrin korkeudella merenpinnasta. Alueen keskipuusto oli 520 m3/ha ja
kasvu 10,5 m3/ha/vuosi. Parhailla kohteilla oli
puustoa jopa 1000 m3/ha.
Vaikka kyse oli Natura-2000 kohteesta niitä
hakattiin normaalisti, 75%
kasvun määrästä. Tämä
siksi, että näin oli käytännössä todettu metsien ekosysteemin säilyvän
terveimpänä. Tavoitteena oli lisätä mm pyökin
osuutta, joskin niiden
taimia verottavat runsaat
kauriskannat.

Metsänomistajia
paljon- tilakoot pieniä
Metsänhoitaja Niko Rainerin mukana saimme
tutustua
tammimetsiin
Bledin alueella. Hän kertoi myös Slovenian metsistä yleisesti. Sloveniassa
on kaikkiaan 1,2 miljoonaa
hehtaaria metsää. Puustoa
niissä on keskimäärin 300
m3/ha ja kokonaispuusto
siten 340 miljoonaa kuutiometriä. Puuston keskikasvu on 7,5 m3/ha/v
josta hakataan 2/3 osaa
vuosittain eli 6 miljoonaa
kuutiometriä.
Metsänomistajia
on
460 000 ja keskimääräinen

tilakoko on 2,7 ha. Tämä aiheuttaa suuria ongelmia erityisesti tammen luontaisessa
uudistamisessa, joka vaatii
parinkymmenen hehtaarin
alueen onnistuakseen. Pienin tila joka kerrottiin Lipican- metsiin tutustuttaessa
oli kooltaan 0,4 m2. On hyvää tuuria jos sillä sattuu
kasvamaan yksikin puu.
Nyttemmin on laadittu laki joka estää alle viiden
hehtaarin suuruisten tilojen
jakamisen. Joillakin alueilla olikin arvokkaat tammet
hävinneet lähes kokonaan
ja tilalle oli kasvanut euroopan valkopyökkiä, jota käytetään lähinnä polttopuuksi.

Metsämaan- ja
puunhinnat Suomea
korkeammat
Mikäli
metsämaata
olisi myynnissä, sen hinta voisi olla 7-8000 euroa/ha.
Parhaissa
tammimetsissä
puuston arvo hehtaarilla oli
yli 70 000 euroa, jos joku niitä
oli myymässä.
Tammen hinta myytäessä
vaihteli 130 €-250€/m3 tienvarressa. Huippulaatuinen
tammi saattaa olla jopa 1800
€/m3. Kuusitukin hinta oli
90 €/m3 tienvarressa ja valkopyökki jota käytetään lähinnä energiapuuksi 55 €/
m3. Puun korjuukustannukset vaihtelivat 15-20 €/m3. Se
oli lähinnä miestyötä ja vinssausta tienvarteen.
Koska Sloveniassa ei
ole sellu- eikä paperitehtaita, menee puista kolmannes
vientiin lähinnä Itävaltaan,
kolmannes kotimaan sahoille ja loppuosa energiapuuksi.

Slovenian metsälaitos – ilmaiset palvelut
metsänomistajille
Slovenian metsälaitos tuot-

”

Slovenian metsälaitos
tuottaa metsänomistajille
maksuttomina palveluina
mm. puunmyyntiin tarvittavat
leimaukset ja koulutusta.

taa metsänomistajille maksuttomina palveluina mm
puunmyyntiin
tarvittavat
leimaukset ja koulutusta.
Slovenia on jaettu neljääntoista alueyksikköön, joissa työskentelee neljäsataa
reviirimetsänhoitajaa. Metsänhoitajan toimialue on
3000-5000 ha.
Puunmyyntisuunnitelma on pakollinen ja siinä
metsänhoitajat käyvät metsässä merkitsemässä poistettavat puut. Puukauppaa
metsänomistajat käyvät tienvarsikauppana pääasiassa
puunvälittäjien kanssa, jotka
usein myös järjestävät puunkorjuun tienvarteen.

Jääsateesta
suuret tuhot metsiin
Viime

tammi-helmikuun

vaihteessa oli Slovenian
metsiä kohdannut ennennäkemätön jääsade joka aiheutti laajat tuhoalueet.
Jääsade tarkoittaa samaa
kuin meilläkin joskus sataa
alijäähtynyttä vettä auton
tuulilasiin. Siellä puihin oli
kertynyt jäätä jopa kymmenen senttimetrin paksuudelta, joka aiheutti laajoilla
alueilla puiden kaatumisia
ja latvojen katkeamisia.
Lähtöpäivänä kun palasimme Portorosasta Ljublijanan kentälle, emme
nähneet juurikaan ehjää
kuusen latvaa sillä lähes
kaikista ne olivat katkenneet. Jääsade tuhosi puustoa kymmenen miljoonan
kuutiometrin verran josta
aiheutui yhteensä 216 miljoonan euron vahingot. Tu-

hometsien uudistamiseen
kuluu arviolta 38 miljoonaa
euroa, johon valtio on satsaamassa osaltaan 20 miljoonaa. Koska puista oli
korjattu vasta noin puolet,
on metsiä kohdannut myös
hyönteistuhot, joista mainittiin esimerkkinä kirjanpainaja.

Jamantippukiviluolat ja
Venetsia
Vaikka retkemme olikin
pääasiassa metsätalouteen
tutustumista, ehdimme tutustua Jaman tippukiviluolaan. Se on yksi maailman
pisimmistä, ollen yli kaksikymmentä
kilometriä
pitkä. Luolassa liikuttiin
pienoisjunalla ja kävellen.
Näkymä luolassa, joka oli
muodostunut 50 000 vuoden aikana, oli kerrassaan
vaikuttava. Kalkkivesi, joka
tulee maanpäältä saakka
luolaston katosta läpi, on
taiteillut pylväikköjä ja patsaita joissa eri mineraalien
värit puhtaan valkoisesta
vihreään ja ruskeaan vaihtelevat jumalaisella tavalla.

Kohokohtana tutustuimme puurakentamisen ihmeeseen Italian
Venetsiassa.
Siellähän
kokonainen kaupunki on
rakennettu meren päälle
tammipölkkyjen varaan.
Rakennustekniikkana on
ollut se, että tammipölkyt on juntattu vieri viereen meren pohjaan n.
7,5 metriä syvälle pohjaan. Sen päälle on sitten rakennettu hyvinkin
isoja rakennuksia, osa
kaduista oli condoleilla
liikennöitäviä- ja pitihän
sekin homma kokeilla.
Venetsiassa käy vuosittain 10 miljoonaa turistia ja jättävät alueelle
paljon rahaa. Hotelliyö
parhaassa
Markuksen
aukion hotellissa maksaa
1500 euroa ja pari kuppia kahvia kalleimmissa
kuppiloissa lähes kolmekymmentä euroa.

Matkanjohtaja
Jarmo Huttunen
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KUVA: Riitta Lumijärvi

Metsänhoito

Hailuodon kylätietä Marjaniemeen päin ajaessa ei voi olla huomaamatta vasemmalla
puolella kohoavaa hiekkakumparetta ja siinä
seisovia ikivanhoja mäntyjä. Puut ovat oksaisia ja vänkkyräisiä ja rungossa näkyy patteja
ja koloja.
Anna Taskila
MetsäSanoma
Ne ovat lähes aavemainen
ilmestys sumuisena syysaamuna. Massiiviset puunlatvat piirtyvät taivasta
vasten. En voi olla koskettamatta kuorta ja tuntematta
puun sykettä. Mitä kaikkea
mahtaa nämä puut olla nähneet? Sitä ne eivät sanoin voi
kertoa, mutta olemuksellaan
kuvailevat.
Historialliset paikannimet ovat mielenkiintoisia.
Jos selkeää tietoa ei ole ympäristöstä havaittavissa, voidaan nimen perusteita vain
arvailla. Raamatussa on maininta Mamren Tammistosta. Raamatun kertomuksen
mukaan Abraham oli muuttanut asumaan Mamren

Tammistoon, jossa Herra
myöhemmin hänelle ilmestyi. Mistä lienee paikan nimitys Hailuodossa johtuu,
onkohan joku joskus kokenut Herran ilmestymisen
siellä? Ovathan toki Hailuodon ikipetäjät niin jyhkeitä, että ihmisen elo tuntuu
niiden rinnalta mitättömältä ja ikiaikaisuuden tuntu on
helposti aistittavissa. Kunnioitusta herättävä puusto itsestään antaa jo aiheen
raamatulliseen vertaukseen;
männyt kököttävät hiekkakumpareen päällä välittämättä tuulista ja tuiskuista
niin kunnioitusta herättävän
näköisenä, että jonkun suuremman läsnäolon voi melkein tuntea.
Puut kasvavat hiekkakumpareen päällä noin puo-

len hehtaarin alueella. Alue
on saaren vanhinta osaa ja
muinaista meren rantaa.
Maan kohoamisen vuoksi meren laineet huuhtovat
rantaa nykyisin noin viiden
kilometrin päässä. Ympärille on noussut taloja ja kylätie mutkittelee vierestä.
Mäntyjä on ollut pitkin tien
vartta koko kylän alueella, mutta ne ovat joutuneet
väistymään maankäytön ja
metsätalouden tieltä. Muutama yksittäinen puu on kuitenkin nähtävillä vielä siellä
täällä. Osa puista on jo kelottunut ja osa kaatunutkin.
Puita on kairattu vuosikymmenien aikana ja vanhimpien puiden arvellaan olevan
yli 400 vuotta vanhoja. Puut
ovat paksun kilpikaarnan

”

peitossa ja niissä näkyy vuosikymmeniä vanhoja oksien sahausjälkiä ja kolhuja.
Paksuimman puun ympärille ei riittänyt kolmen metrin
mitta ympärysmitan ollen n.
360 cm.
Mamren Tammisto tai
Ketolan männikkö, miten
aluetta nyt kutsutaankaan,
on onneksi säilynyt. Säilymiseen on ollut vaikuttamassa
maanomistaja Markku Ketola, joka on muutama vuosi sitten harventanut alueen
ja poistanut nuoremmat
puut haittaamasta. Aluetta
ei ole rauhoitettu eikä suojeltu kenenkään toimesta, joten maanomistajan merkitys
on ollut suuri paikan omaperäisyyden ja puiden säilymiselle.

Mistä lienee paikan
nimitys Hailuodossa johtuu,
onkohan joku joskus kokenut
Herran ilmestymisen siellä?

KUVA: Riitta Lumijärvi

Mamren Tammisto
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Metsänomistajat Oulunseutu

Naismetsänomistaja
Hanna Kinnula-Luoma
Kuulas syksyinen päivä korostaa kirkkaan
keltaisena loistavien lehtikuusien väriä. Ajelen Kinnula-Yliluoman kodin pihaan ja ihastelen väriä. Hanna mainitsee isänsä innostuneen aikoinaan lehtikuusesta, joten sitä on
pihapiirissäkin paljon.
Anna Taskila
MetsäSanoma
Istahdamme kahvipöytään
ja keskustelemme metsänomistamisesta. Hanna Kinnula-Yliluoma on ollut
metsänhoitoyhdistyksen jäsen jo vuosikymmeniä. Jäsenyys on ”veren perintöä”.
Isä ja isoisä olivat aikoinaan

yhdistyksen jäseniä ja Hanna piti itsestään selvänä jatkaa perinnettä. Hannan
tavoitteena
metsienhoidossa on metsien säilyminen hyvänä. Päätehakkuita
saatetaan venyttää, mutta
harvennukset ja hoitotyöt
tehdään ajallaan. Mhy:n
kanssa ollaan yhteyksissä
ja sieltä saa aina apua kun
mietitään harvennusten tai

taimikonhoitojen ajankohtaa ja vertaillaan puukauppojen tarjoushintoja.
Metsän
omistaminen
on kuitenkin ollut hieman
haastavaa ja moni asia on
pitänyt opetella kantapään
kautta.
Metsäveroilmoituksia Hanna tekee vuosittain useampia, johtuen

”

monesta erilaisesta metsän omistusmuodosta. Hän
kiitteleekin mhy:n Seijaa,
kun apua on saanut kaikissa verotukseen liittyvässä
asiassa. Hannan äidillä on
hallintaoikeus vanhemmilta saatuihin metsiin, tämä
vaikuttaa myös osaltaan
metsien hoitoon. Onneksi

koulutuksia järjestetään ja
metsäkeskuksen metsään
ABC-päivä ja metsänperuskurssi ovatkin jo Hannalla
käytynä. Vielä kun saisi vähän koulutusta ja uskallusta raivaussahan käyttöön
ja taimikon hoidossa poistettavan puun valintaan,
niin sitten alkaisi olla jo hy-

Hyvähän se olisi kuitenkin
tietää osaavansa tehdä tarpeen vaatiessa.
Laitammekin mietinnän alle,
josko saisimme naisille suunnatun
raivaussahakurssin järjestettyä keväällä.

vällä mallilla. Aktiivisena
ihmisenä ja monessa mukana olevana, Hannan aika
on kuitenkin kortilla, joten
taimikonhoitojen tekemiselle pitäisi järjestää aikaa.
Hyvähän se olisi kuitenkin
tietää osaavansa tehdä tarpeen vaatiessa. Laitammekin mietinnän alle, josko
saisimme naisille suunnatun raivaussahakurssin järjestettyä keväällä.
Poikkeamme ulos nauttimaan syksyn kauneudesta.
Kuvia ottaessa puhumme
metsäasioista lisää. Käymme katsomassa lähistöllä olevaa käärmekuusta ja
ihastelemme metsäluontoa.
Puolukat ovat juuri maukkaammillaan.
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Metsänomistajat Kiiminki
Metsänomistaja ulkomailta

Iso-Britannia kotimaa,
metsät Kiimingissä
Kiimingin Vehmaansuon maisemista löytyy
metsätiloja, joissa on tehty metsällisiä toimenpiteitä laidasta laitaan. Aktiivisuus ei ainakaan johdu siitä, että metsänomistaja ei
asu paikkakunnalla. Ei asu niin, asuu kaukana. Alpakka teelusikka palkintona leimauskisassa komeilee palkintokaapissaan.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Eeva Golding asuu Lontoon
lähialueella Essexin Dunmomin kylässä. Eeva on avojalkanen kiiminkiläinen, joka on
aikoinaan muuttanut puolisonsa perässä saarivaltioon.
Nyt metsäomaisuus on yhteisomistuksessa tyttärensä
Lucyn kanssa. Tilan metsälliseen toimintaan on kuulunut
metsän uudistamista, taimikon hoitoa, harvennushakkuita, lannoitushankkeita ja
ojitushankkeita. Pääosin hakkeiden toteutuksista on vastannut metsänhoitoyhdistys
ja Metsäkeskus. Annetaan Eevan kertoa lisää metsällisistä
tuntemuksistaan suoraan Britannian saarivaltiosta.
Eevan isä Erkki Pääkkönen
on ja oli yksi paikkakuntamme metsällinen johtohahmo,
joka oli perustamassa Kiiminkiin metsänhoitoyhdistystoiminnan 1937 eli ensi vuonna
taas juhlitaan. Siitä lisää ensi
kevään lehdessä.

Millainen historia sinulla
on metsänomistajuuden suhteen. Eli milloin
ja miten metsät ovat
tulleet omistukseesi?

Metsäsanoma kulkeutuu myös Britanniaan postin välityksellä.

-Ollessani 7-8 ikäinen, olin
isäni Erkki Pääkkosen ja
metsäneuvojien kanssa melkein tyhjäksi hakatussa
metsässä. Seurasin ojitusta Ämmänlammen, Ruokolammen, Paavonojan soilla
sekä Silkkasaaressa ja männynsiementen kylvöä, taimien istutusta ja nuoren metsän
hoitoa.
Muistan männyn käpyjen kuivaamisen saunassa ja
siemenien keraamisen. En
muista, milloin isäni keksimä
kylvökeppi tuli käyttöön.
Metsäneuvoja metsätek-

nikko Martti Karppinen
opetti meille lapsille metsänleimausta. Meillä oli leimauskilpailuja eri kylien lasten
kanssa ja jopa aikuisten kanssa. Sain männynoksa koristeisen alpakka teelusikan
palkinnoksi ja joku toinen
kerta isäni lupaaman tuutti jäätelön voittaessani hänet.
Sain vanhemmiltani perintölahjana neljännesosan
heidän hankkimistaan maista. Myöhemmin ostin tyttäreni kanssa perintömetsiä
sisariltani.

Millaisena koet metsänhoitoyhdistystoiminnan
ulkomailla asuvan
silmin?
-Kiimingin metsänhoitoyhdistys ja henkilökunnan
asiantuntemus on tärkeä
metsieni hoidossa. Timo
Mikkolan johdolla voin seu-

rata tarkalleen metsien hoitosuunnitelmia ja niiden
hyviä suorituksia.

Mitä metsä sinulle
merkitsee?
-Minulle metsien perinne- ja
tunnearvo on hyvin suuri.
Metsä on minulle kuin vihreät keuhkot.

Kuinka koet brexitin
vaikuttavan brittiläisten
arkeen?
-Brexitin tulos ei ole vielä
näkyvissä tavallisen elämän
kulkuun täällä…

Eu:ssa vai ei EU:ssa?
Perustelut
kannanotolle?
-Suomalaisena minulla ei ollut äänestysoikeutta Brexit
vaaleissa. Olisin äänestänyt
EU:n puolesta.
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Metsätalous ja jalostus
Männyn kylvö

Jalostettu siemen valtaa alaa
metsikkösiemeneltä yhä pohjoisempaan

Männyn kylvö on kustannustehokas uudistamistapa verrattuna istutukseen, kun kohde valinta siihen on suotuisa. Tärkein etu
istutukseen nähden on lisätä edullisesti kasvatustiheyttä niin suureksi, että sahapuun
laatua pystytään parantamaan. Myös kylvön
huomattava etu istutukseen nähden on koneellistamisen helpompi hyödyntäminen.
Mikko Mäkelä
MetsäSanoma
Männyn kylvöä suositellaan kuivahkoille ja sitä
karummille kivennäismaille. Kylvetty siemen tarvitsee
kasvualustakseen

paljastetun kivennäismaan,
joten kylvö tulee aina tehdä muokkausjälkeen. Suositeltavin kylvöajankohta on
kevätkosteuden aikaan heti
lumien sulettua ja viimeistään juhannukseen mennessä. Männyn kylvö onnistuu
myös loppusyksyllä, mut-

ta silloin kylvö täytyy tehdä
niin myöhään ennen lumen
tuloa, ettei siemenet kuitenkaan ehdi itää enää samana
vuonna. Siemeniä kylvetään
aina tiheämpään kuin mitä
taimia istutetaan. Siemenellä
tulee olla kiinteä yhteys kasvualustassa olevaan veteen.
Käsin kylvämien onnistuu ilman apuvälineitäkin,
mutta varmemman annostelutarkkuuden saa esim.
kylvökannuja tai -laitteita
apuna käyttäen. Pullosta saa
helposti tehtyä kätevän kylvökoneen. Kylvökohtia sijoitetaan 1,5 – 2 metrin välein
2000 – 2500 kpl hehtaarille.
Kylvö on taloudellisesti
istutusta edullisempi uudistamistapa. Viljelymenetelmän valintaa pohdittaessa

tulee ottaa huomioon viljelyn onnistumisen mahdollisuus enemmin kuin sen
edullisuus. Kylvöä ei tule
tehdä liian reheville maille, koska silloin helposti siemenet häviävät muun
aluskasvillisuuden kanssa
kilpailtaessa ja siten uudistusalalle ei saada riittävän
ajoissa kasvatuskelpoista taimikkoa.

Jalostettu siemen on
hyvän metsän perusta
Jo pitkän aikaa taimitarhoilla taimien kylvöt on tehty jalostetulla siemenellä.
Tutkimuksien mukaan jalostetulla siemellä alkunsa
saanut metsä tuottaa puuta
jopa yli 20% enemmän kuin

vastaavilla metsikkösiemenillä alkunsa saanut metsä.
Jalostettu siemen tuotetaan
siemenviljelyksillä,
joihin
Suomen parhaat puut on
monistettu.
Käytettäessä metsänviljelyssä jalostettua siementä ja
hoitamalla metsää, voidaan
kiertoaikaa lyhentää 10 – 20
vuotta. Lisäksi jalostetuilla
siemenillä kasvatettujen puiden oksat ovat ohuempia ja
oksakulmat parempia. Eli
puiden tekninen laatu on parempi ja tukkiosuuden nousevat jo harvennusvaiheessa.
Jalostettu siemen on
perimältään
ja
muilta
ominaisuuksiltaan huippulaadukasta. Jalostetuilla siemenillä on viranomaisten
määrittämä käyttöalue, jol-

Metsäkissat

Martta Matikainen ja Tossu Tossavainen
Kerran me käytiin mustikassa, Martta ja Tossu olivat
mukana autossa sellaisessa kopassa. Tossu maukui
aivan kauheasti, toisin kun
Martta vaan makasi minun
sylissä eikä maukunut yhtään. Sitten kun päästiin pe-

rille, otettiin kamppeet ja
lähettiin poimimaan. Sitten vielä pistettiin Tossu ja
Martta valjaisiin. Ne tykkäs
olla siellä ja loikkia, loikkia ja kiipeillä puihin. Me ei
melkein pysytty niitten perässä! Ne haisteli mustikan

varpuja ja jahtas ötököitä.
Kun me mentiin autoon ja
lähdettiin kotiin, Tossu ei
maukunut yhtään. Vähän
availi suuta, mutta muuten makasi kehräten paikoillaan. Martta sen sijaan
makasi minun sylissä taas,

mutta vaan nukkuen. Ne oli
aika väsyneitä siitä loikkimisesta. Kun tultiin kotiin,
leivottiin mustikkapiirakkaa.

Aukusti 11v

la sitä voidaan käyttää turvallisesti.
Pohjois-Suomeen jalostetun siemenen saanti on vielä vähäistä
Metsäkylvöön ja taimitarhakäyttöön jalostettua valiosiementä on tällä hetkellä
saatavissa Etelä- ja KeskiSuomeen, lämpösumma alueelle 1350 – 1040 dd.
Pohjoisempaan
Suomeen valiosiementä on
saatavissa vain lähinnä taimitarhakäyttöön. Jatkossa
valiosiementä on saatavissa metsäkylvöihinkin myös
Pohjois-Suomessa kun uusimmat pohjoiseen perustetut siemenviljelykset alkavat
tuottamaan satoa.
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Metsän historiaa

Puunkorjuuta Yli-iiläisten
väliaikaisella hautausmaalla
Tekaisin puunmyyntisuunnitelman eräälle
kiiminkiläiselle metsänomistajalle. Vanhan
alikasvoskuusikon alta yritin löytää tervahautaa, koska metsäkäsittely viittasi tervapolton
metsänkäsittelyyn.
Timo Mikkola
MetsäSanoma
Ei löytynyt tervahautaa, vain
vähän siihen viittavia syviä
laaja-alaisia painanteita, joista aistii käsin kaivuun toimenpiteet ajan saatoksissa.
Kerroin asiasta metsänomistajalle, joka kertoi alueen olleen aikoinaan yli-iiläisten
väliaikainen hautausmaa.
Asia herätti kiinnostusta,
joten sukelsin netin paikallisen historian kirjoituksin.
Onko Kiimingissä väliaikaisia hautausmaita? Jotta asiasta saadaan tieto myös
nykyiselle urakoitsijalle YliIistä lähtöisin olevalle motourakoitsija Ilpo Tuomelalle,
oli enemmän kuin tarpeellista käyttää miestä kohteella
ja näyttää paikka jolle tulee
antaa arvon mukainen käsittely, eli säilytetään vanhat aihkimännyt, eikä rullata
kaivuu kuoppia ajokoneilla.
Mutta seuraavassa hieman historiaa, jossa selviää
jokunen sana toimintatavasta väliaikaisilla hautausmailla. Lähteenä: Kirjastovirma.

Pysyvän asutuksen
synty Kiimingissä
Ensimmäiset
suomalaiset
asukkaansa Koitelin alapuolella sijaitseva Ylikylä
ja yläjuoksun puolella oleva Huttukylä saivat pian
1500-luvun puolivälin jälkeen. Siihen asti kiinteä asutus oli rajoittunut rannikolle,
jonka asukkaat pitivät jokivartta nautinta-alueenaan,
johon ei mielellään nähty rakennettavan uusia taloja. Kustaa Vaasa lakkautti
vanhat eräoikeudet 1550-luvulla, ja vasta sen jälkeen
Kiiminkijokivarteen
alkoi
syntyä laajemmin vakinaista
asutusta. Ensi kerran kiiminkiläisiä talonpoikia kirjattiin veroluetteloon v. 1557,
jolloin heitä oli neljä perhekuntaa. Kohtalaisen ripeää kasvu kuitenkin oli, sillä
vuodelta 1570 (Ala)Kiimingin ja Ylikiimingin alueella tiedetään olleen jo lähes
40 verotaloa. Pääosin tulijat olivat kotoisin Savosta ja
harjoittivat kaskiviljelystä
pääelinkeinonaan. Seudun
keskeinen kulkuväylä, Kiiminkijoki, ohjasi asutuksen

keskittymistä joen varteen.
Lähes kaikki alueen talot sijaitsivat pitkään joen läheisyydessä.

Sotaretket
asutuksen tuhoajina
Asutuksen
leviäminen
1500-luvun lopulla hidastui,
mikä johtui 25-vuotisesta Venäjän-sodasta (1570–1595).
Kiimingin kyliä hävitettiin
useaan otteeseen. Maakirjaan merkittiin v. 1590, että
Alakiimingissä oli poltettu
kahdeksan taloa ja vain viisi oli jäänyt jäljelle. Ylikiiminki oli poltettu kokonaan
maan tasalle. Kiiminkiläiset vastasivat vihollisen hävitysretkiin samalla mitalla.
Kuuluisimpia
suomalaisia päälliköitä oli Kiimingin
Vesalan Pekka Vesainen,
joka johti sotaretket Kantalahteen ja Petsamoon 1580ja 1590-lukujen taitteessa.
Kiiminkijokivarren
asutus tavoitti sotaa edeltäneet
mittasuhteet 1600-luvun alkuvuosina ja jatkoi vahvistumista koko vuosisadan.
Kadot ja nälät, jotka hidastivat kasvua, olivat jatkossakin tuttuja paikallisille
asukkaille. Loven väestönkasvuun toi myös isoviha
(1713–1721), jonka aikana
Alakiiminki, mukaan lukien
Koitelin lähistöllä olleet talot, hävitettiin tyystin. Isonvihan jälkeen uudisraivaus
oli ripeää, ja Kiiminkijokivarren väestön arvioidaan kaksinkertaistuneen 1700-luvun
loppupuolella vuosisadan
alun tilanteeseen verrattuna.
Alakiimingissä oli v. 1798
yhteensä 65 verotaloa.
Kiiminkiin tehtyihin sotaretkiin liittyy muistelus, joka
koskettaa suoraan myös Koitelia. Kertoman mukaan venäläiset olivat taas kerran
tulleet jokea pitkin Kiiminkiin ”ilkeyttä tekemään” ja
leiriytyneet Koitelinsaareen.
Suomalaiset, jotka eivät halunneet ryhtyä avoimeen
taisteluun isompaa vihollisjoukkoa vastaan, olivat laskeneet veneillä yöllä hiljaa
saareen ja päästäneet näiden
veneet virran vietäväksi. Venäläiset olivat yrittäneet
tehdä saaren männyistä jonkinlaista lauttaa, jolla olisivat päässeet pois. Tarina ei
kerro, miten lopulta kävi,

Painanteet kertovat historiasta.
mutta Koitelinsaaressa on
yhä kolme hyvin vanhaa
petäjää, joita on veistetty
alaosasta. Näiden petäjien
muistellaan olevan juuri niitä, joita venäläiset kolosivat
lauttatarpeiksi, mutta työ jäi
ainakin tältä osin kesken.
Viljelyä ei Koitelinkosken
saarissa ole tiettävästi harjoitettu, paitsi melko myöhään
tapahtunutta perunapellon
raivaamista
Peltosaareen.
Koitelin saaret eivät ole olleet sijaintinsa eivätkä maaperänsäkään takia erityisen
sopivia tavallisten peltojen raivaamiseen. Saarten
hyödyntämiseen ei ole ollut
suurta tarvettakaan, koska
peltomaita on saatu helpomminkin kosken rantamailta
ja lähiseuduilta.

Myllysaari ja
Tulisaari tilapäisinä
hautausmaina
Mahdollisesti jo 1500-luvun
jälkipuolella alkoi perinne,
joka liittyy Myllysaareen ja
Tulisaareen. Perimätiedon
ja myös nimiarkistoon kirjatun tiedon mukaan molempia saaria on vanhastaan
käytetty tilapäisinä hautausmaina. Myllysaaren länsiosasta on löydetty alun
toistakymmentä
painannetta, jotka on tulkittavissa
haudan jäänteiksi. Ne ovat
kooltaan haudoiksi sopivia
ja itä–länsisuuntaisia. Myös
Tulisaaren länsirannan tuntumasta on tehty kymmenkunta vastaavanlaista
löytöä. Ne eivät ole yhtä selviä, mikä johtunee siitä,
että muutamat lähiseudun
asukkaat tekivät Tulisaaressa 1950-luvulla kaivauksia. Molemmissa saarissa
on ilmeisesti kyse ns. kesähaudoista. Eri puolilla Suomea oli pitkään tapana, että
kesällä kuolleet haudattiin
omassa kylässä tilapäisiin
kesähautoihin, joista heidät
sitten talven tullen siirrettiin seurakunnan varsinaisiin hautausmaihin.
Käytäntöön oli arvatenkin syynä se, että ennen

Ilpo Tuomela ja työkalu.
jäähdytettyjen ruumishuoneiden aikaa kesäkuumalla kuolleiden hautaamisella
oli melko kiire. Hautajaisten järjestäminen ja vainajan
kuljettaminen ehkä kauaskin seurakunnan hautausmaahan saattoi olla vaikea
toimittaa aivan heti. Oli
parempi haudata vainaja
tilapäisesti ja huolehtia viralliseen kirkkomaahan saattamisesta vasta myöhemmin.
Kesähautaperinne oli kohtalaisen yleinen. Myös Koitelin lähikylien, Huttukylän
ja Ylikylän, asukkailla oli
tarvetta
tilapäishautojen
käyttöön 1500-luvulta aina
1700-luvun lopulle saakka.
Siihen asti lähimmät kirkkomaat sijaitsivat Haukiputaalla ja Ylikiimingissä.
Kiiminkiin perustettiin oma
hautausmaa vasta v. 1778
uuden kirkon viereen. Sinne oli helpompi matka myös
Koitelin lähialueilta.
On mahdollista, että Myllysaaressa ja Tulisaaressa
olisi ollut aikanaan kesähautojen lisäksi myös ns. talvihautoja. Näissä taas oli kyse
siitä, että entisvanhaan talvella roudan aikaan oli vaikea saada kaivettua hautoja.
Talvella kuolleet saatettiin
sijoittaa arkkuihin, joita ei
kaivettu täyssyviin hautoihin, vaan arkun sijaksi tehtiin vain matala painanne ja
jonkinlainen puinen suojarakennelma. Kun maa keväällä
suli ja kaivaminen helpottui,
arkut kuljetettiin varsinaiseen kirkkomaahan haudattavaksi. Talvihautaperinne
kiellettiin
hygieniasyihin
vedoten vasta v. 1879 uudessa
terveydenhuoltolaissa. Käytäntö oli siihen
saakka yleinen varsinaisilla kirkkomailla, mutta harvinainen muualla. Voi olla,

että Koitelissa olisi ollut talvihautojakin, mutta kesähautaperinnettä
pidetään
todennäköisempänä.
Myllysaareen ja Tulisaareen hautaaminen lienee lakannut 1800-luvun lopulla.
Pysyviä hautoja ei ole ainakaan toistaiseksi löydetty
niistä tai muistakaan Koitelin saarista. Ei ole mahdotonta, etteikö Koiteliin olisi
esikristillisinä aikoina hau-

dattu vainajia pysyvästi.
Koiteliin liittyy paikallisessa
kansanperinteessä jonkinlainen ”pyhän paikan” vivahde
vanhastaan. Erikoislaatuisia,
vaikuttavia maastonkohtia
on ammoisista ajoista saakka suosittu hautapaikkoina.
Usein juuri saaret, monesti
vielä koskien ympäröimät,
ovat palvelleet tässä tarkoituksessa, mikä sopisi hyvin
Koitelinkin kohdalla.
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Mikä metsään.fi
Metsään.fi on Suomen Metsäkeskuksen yl- Metsävaratieto kootaan
läpitämä internet-palvelu metsänomistajille kaukokartoituksella
ja metsäalan toimijoille. Palveluun kirjaudu- Metsään.fi -palvelussa oleva metsävaratieto tulee
taan pankkitunnuksilla, yritykset katso-tun- muutaman vuoden sisälnisteella, eli palveluun vaaditaan ns. vahva lä kattamaan koko Suotunnistautuminen ja palvelun tietosuoja on men yksityismetsät. Tällä
hetkellä kattavuus on 60hyvä.
70 %. Tieto kerätään kauMetsään.fi palvelu tarjoaa metsänomistajille tietoa
omista metsistä, puuvaroista ja toimenpide-ehdotuksia tehtävistä hakkuu- ja
metsänhoitotöistä.
Metsäalan toimijoille palve-

lu antaa mahdollisuuden
tarjota
metsänhoitopalveluita
metsänomistajille sekä metsänomistajan
suostumuksella
siirtää
metsävaratietoja
omaan
käyttöön.

kokartoituksella,
eli
lentokoneesta metsät ilmakuvataan ja laserkeilataan.
Kaukokartoitettua
tietoa tarkennetaan maastootannalla. Metsävaratieto
lasketaan 16x16 metrin
ruutuihin ns. HILA-tiedoksi.
Tämän
jälkeen

ilmakuvien ja laserkeilausaineiston perusteella
tehdään koneellinen puustotiedon kuviointi, jota
tarkennetaan
tarvittaessa käsin. Pohjanmaan rannikkoalueen kapeat, pitkät
sarat muodostavat oman
hankaluutensa. Tilat kun
voivat olla niin kapeita,
että 16x16 metrin HILAkuvio menee molemmilta reunoilta tilan rajojen
yli. Toimenpidesuositukset hoito- ja hakkuutöihin lasketaan koneellisesti
vertaamalla metsävaratietoa harvennusmalleihin ja
metsänhoitosuosituksiin.

Miksi metsävaratiedossa
on virheitä?
Osa virheistä johtuu käytetystä menetelmästä. Kun
perustieto saadaan kaukokartoituksella ja sitä tarkennetaan
maasto-otannalla
mitatuilla koealoilla, on selvää, että juuri jokaista kuviota vastaavaa koealaa ei
lähistöltä löydy. Ohjelmisto
valitsee kutakin HILA-ruutua lähinnä vastaavan koealan, jolla kaukokartoituksella
saatua tietoa tarkennetaan.
Tästä johtuen esimerkiksi
puhtaalle männikkökuviolle
voi tulla jonkin verran lehtipuuta tai kuusta sekapuuna,
koska sitä on lähinnä vastaavalla koealalla ollut. Lehtipuita ei pystytä ilmakuvista
tai
laserkeilausaineistosta
erottamaan toisistaan. Myös
erirakenteisen puuston tulkinta koneellisesti on vaikeaa, jolloin virheitä voi tulla.

Mitä hyötyä
metsänomistajalle?
Vanhalla kouluarvosana-asteikolla metsään.fi -palvelun
metsävaratiedon voi sanoa
olevan mitätöntä parempi.
Parhaimmillaan tiedot pitävät melko hyvin paikkansa,
tosin aineiston laatu vaihtelee. Metsään.fi -palvelun
metsävaratieto ei korvaa oikeaa
metsäsuunnitelmaa,
jossa metsäammattilainen
on käynyt jokaisella kuviolla
maastossa ja laatinut sitten
suunnitelman metsänomistajan omat metsänhoidolliset tavoitteet huomioiden.

”

Metsänomistajan
kannattaa ottaa metsään.fi-palvelu
käyttöön ja antaa tiedonsiirtolupa ainakin metsänhoitoyhdistykselle. Aktiiviselle,
metsätalouteen hyvin perehtyneelle
metsänomistajalle metsään.fi-metsävaratieto
voi riittää sellaisenaan.

Ei ole metsäsuunnitelma
eikä tila-arvio
Metsään.fi-palvelun
metsävaratietoa ei pidä käyttää tila-arvion, perunkirjan
tai tilakaupan perusteena.
Näihin tarvitaan aina oikea,
metsäammattilaisen maastossa tekemä tila-arvio. Pelkän
kaukokartoituksella
saadun tiedon käyttäminen
voi johtaa suuriin vahinkoihin tilakaupassa tai lahjan ja
perinnön verotuksessa.
Metsänomistaja voi päivittää metsään.fi-palvelun
metsävaratietoja
ilmoittamalla tehdyt toimenpiteet tai
tiedoissa havaitsemansa virheet Suomen Metsäkeskukselle, joko palvelun kautta
sähköisesti tai henkilökohtaisesti toimihenkilöille.
Metsänomistaja voi asioida
metsään.fi-palvelun
kautta sähköisesti Suomen
Metsäkeskuksen
kanssa.
Tällä hetkellä palvelussa voi
tehdä hakkuuilmoituksen.
Tehdä taimikonhoidon tai
nuoren metsän hoidon kemera-hakemuksen tai toteutusilmoituksen.

Markku Ekdahl
Kenttäpäällikkö,
MTK Metsälinja

Metsäalan toimijoille
palvelu antaa mahdollisuuden
tarjota metsänhoitopalveluita
metsänomistajille sekä
metsänomistajan
suostumuksella siirtää
metsävaratietoja omaan käyttöön.
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Metsänhoito

Mikä on yksityistie?
Yksityistien omistavat tien varrella olevat Ulkopuolisilla on läsnäoloja puheoikeus vain heitä
kiinteistöt, ei siis kunta tai valtio. Yksityistien koskevissa asioissa.
kunnossapito ja hoito kuuluvat sen yksityisille omistajille. Tie pituudesta riippuen omista- Kuka päättää
jia on tyypillisesti muutamia tai useita kym- yksityistien
liikennemerkeistä?
meniä.
Paljonko
yksityisteitä on?

Tuleeko rahaa mistään
muualta?

Yksityisteitä on noin 360 000
kilometriä (sis. metsäautotiet). Määrästä 90 000 kilometriä palvelee vakituista
asutusta eli noin miljoonaa
suomalaista.
Yksityisteitä on 3,5 kertaa enemmän
kuin valtion ja kuntien ylläpitämiä maanteitä ja katuja
yhteensä.

Valtio tukee yksityisteitä
tänä vuonna 8 miljoonalla eurolla. Vuodeksi 2017
ministeriö ehdottaa 13 miljoonaa
euroa.
Suomen
Tieyhdistyksen mukaan rahoitustarve olisi 20 miljoonaa euroa. Kunnat tukevat
omien yksityisteidensä ylläpitoa ja korjauksia. Tuloja
saadaan lisäksi satunnaisista käyttömaksuista, joita
voidaan periä tien ulkopuolisilta käyttäjiltä.

Miten kunnossapito
rahoitetaan?
Tienpidon kustannukset
katetaan tiemaksuilla. Ne
jaetaan kaikkien tieosakkaiden kesken kiinteistöjen
liikennetarpeiden
perusteella tieyksiköiden
mukaan.
Yksikön hinta voi olla
muutamasta sentistä yli
euroon osakkaiden määrästä, tien pituudesta,
käytöstä ja tien kunnossapidon tasosta riippuen.
Vuosimaksut vaihtelevat
yleensä kympeistä useaan
sataan euroon.

Mikä on tiekunta?
Tieosakkaat voivat toimia
joko järjestäytymättä tai järjestäytyä tiekunnaksi. Tiekunta päättää tienpidosta
säännöllisissä kokouksissa
enemmistöpäätöksillä, jotka sitovat jokaista tieosakasta.
Tiekunnan (vuosi) kokoukseen saavat osallistua
kaikki osakkaat. Heillä on
käytössään omia tieyksiköitään vastaava määrä ääniä.

Pysyvästä liikennemerkistä päätetään tiekunnan kokouksessa. Ilman tiekuntaa
merkkiin tarvitaan kaikkien osakkaiden lupa. Pysyvä
merkki vaatii myös kunnan
luvan.
Pysyvä
liikennemerkki saa olla omatekoinenkin,
jos se täyttää tieliikenneasetuksen määräykset muun
muassa merkin koosta ja
heijastavuudesta.

Saako sivullinen käyttää
yksityistietä?
Yksityistien
satunnainen
käyttö, niin sanottu marjanpoimintaliikenne,
on
yleensä sallittu moottoriajoneuvolla, jos mitään
kielto- tai rajoitusmerkkiä
ei ole. Jos valtio tai kunta on tukenut yksityistien
perusparannusta,
ulkopuolista liikennettä ei saa
kieltää 10 vuoteen. Jos kunta on myöntänyt kunnossapitoavustusta, liikennettä
ei saa kieltää tuen saantivuoden aikana. Tällöinkin
säännölliseen liikenteeseen
tarvitaan lupa, ja siitä voidaan määrätä käyttömaksu.

Milloin yksityistien
käyttämiseen
tarvitaan lupa?
Jokamiehenoikeuksiin kuuluvat tilapäinen jalankulku,
pyöräily, hiihtäminen ja ratsastus ovat yksityistiellä sallittuja, kunhan liikkuminen
ei tuota vahinkoa, haittaa tai
häiriötä.
Säännölliseen hevosliikenteeseen tarvitaan lupa ja siitä
voidaan määrätä käyttömaksu.
Jos kyseessä on järjestetty
tai ammattimainen toiminta

– esimerkiksi juoksukilpailu,
pyöräilytapahtuma tai vaellusratsastus – tarvitaan tieosakkaiden tai tiekunnan
lupa.
Lupa vaaditaan myös
muun kuin tieosakkaan hyväksi tapahtuviin tilapäisiin
kuljetuksiin. Lupaa ei ole pakko myöntää. Tien käyttämisestä voidaan tällöinkin periä
kohtuullinen käyttömaksu.

Saako yksityistiellä ajaa
moottorikelkalla tai
mönkijällä?
Moottorikelkka on maas-

toajoneuvo, jolla ei yleensä
saa ajaa yksityis- tai maantiellä.
Tien tilapäinen käyttö on
sallittu, jos kuljetustehtävä tai maasto ovat poikkeuksellisen hankalat tai jos
kelkalla ylitetään tietä tai
siltaa. Maastomönkijää koskevat samat pelisäännöt.
Jos mönkijä on rekisteröity tiekäyttöön, sillä saa ajaa
satunnaisesti yksityistielläkin ilman lupaa.
Lähteet: Suomen Tieyhdistys, Kangasalan kunta, Tero
Laurila, www.tiekunta.fi

Vieraskirjoittaja

Toiset tykkäävät vain isoista
Investointeja ja työtä Suomeen on hallituksen tärkein
tavoite. Siksi hallitus haluaa
tehdä politiikkatoimia, jotka
edistävät puun markkinoille tuloa. Siksi hallitus haluaa
edistää metsätilojen sukupolvenvaihdoksia ja ulottaa
yrittäjävähennyksen myös
maa- ja metsätiloille.
Hallitus on toteuttamassa tavoitteensa ensi vuoden
talousarviossa. Yrittäjävähennykseen sisältyy kuitenkin erikoinen koukku. Sen
mukaan 5 % yrittäjävähennys kääntyy nurin kurin niinä vuosina, kun metsästä ei
ole myyntituloja. Silloin kuluista voisi vähentää vain
95 %. Tässä osiossa esitystä
ei ole päätä eikä häntää. Se

houkuttelisi metsänomistajat epärationaaliseen toimintaan. Hoitotöitä siirrettäisiin
niille vuosille, kun on puunmyyntituloja.
Vaihtoehtoisesti
leimikkokokoa
pienennettäisiin, niin, että
joka vuodelle tulisi myytävää ja tämä taas johtaisi
kalliisiin korjuukuluihin ja
pieniin leimikoihin. Miksi
tällainen esitys on valtiovarainministeriöstä lähtenyt?
Metsälahjavähennyksen
pitäisi hallitusohjelman mukaisesti edistää metsätilojen sukupolvenvaihdoksia
ja vähentää pirstoutumista.
Metsänomistaja on saamassa
verokannusteen ensi vuoden
alusta, kun huolehtii tilan
siirtymisestä seuraavalle su-

kupolvelle elinaikanaan. Lakiehdotuksen
perusajatus
on järkevä. Jälleen kuitenkin valtiovarainministeriön
esitys on tavoitteiden kannalta torso. Jos eduskunta
ei muuta esitystä, jäisi metsänomistajista yli 60 % sen
ulkopuolelle. Se ei kuulosta
kovin järkevältä.
Mikä näiden kummallisuuksien taustalla on?
Metsäteollisuus ry:n eli metsäfirmojen lobbaus. He perustelevat, että antamalla
kannusteita myös keskikokoa pienemmille metsätiloille ei vähennetä tilakoon
pienenemistä. Siksi metsäteollisuus ei halua antaa verotuksellisia
kannustimia
muille kuin suurtiloille.

Metsäteollisuuden lobbausperusteet ovat heikot.
Luonnonvarakeskuksen
Suomalainen metsänomistaja (2009) tutkimuksen mukaan tilakokoluokassa 20-50
hehtaaria on kaikkein aktiivisimpia metsänomistajia.
On hölmöä, jos metsäpolitiikan työkaluilla suljettaisiin
nämä tilat kannustimien ulkopuolelle.
Metsänhoitoyhdistykselle ja MTK:lle jokainen
jäsen on tärkeä. Ajamme kiivaasti korjauksia valtiovarainministeriön esityksiin.
Toivomme, että satojen tuhansien metsänomistajien
äänet kiinnostavat kansanedustajia ja esitykset korjataan eduskuntakäsittelyssä,

varsinkin kun meidän argumenteillä on tieteellinen perusta.

Mikko Tiirola
Metsävaltuuskunnan
pj, MTK r.y.
Twitter: @TiirolaMikko

”

Yrittäjävähennys
kääntyy
nurin kurin
niinä vuosina,
kun metsästä
ei ole
myyntituloja.
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Metsänhoito

Miten hyödynnetään
käytöstä poistettu
moottorisaha?
MetsäSanoma ikoni Taavetti Rämekorpi yllättää jälleen. Pokasahamiehenä tunnettu metsällinen viihdetaiteilija kokeili työvälineenään myös kiinalaista alkuperää olevaa Kaiku
eli Echo sahaa, mutta totesi kapistuksen kelvottomuuden metsällisiin toimintoihin.
Timo Mikkola
MetsäSanoma

Sormi ei mennyt Taavetin
suuhun, jos ajatuksissa pyöri turhan kapistuksen osto.

Kolumni
Eihän toki, vaikka tämän kaltaisella harhakäsityksellä ja perusteettomalla ennakkoluulolla jotkut perustelevat pidättäytymistään
liittymästä yhteismetsään. Ei yhteismetsä
kolhoosi ole, vaan yksi erityisesti maaseudulle ominaisista yhteistoiminnan ja siihen liittyvän yhteisomistuksen muodoista.
Lapsuuteni ajalta muistan
sonniosuuskunnan, puimakoneosuuskunnan, osuuskassan ja osuuskaupan. Isäni
taisi olla jossakin vaiheessa
jonkinlaisena nokkamiehenä kaikissa mainitsemissani
hankkeissa. Kotitilani siirryttyä perikunnan hallintaan,
päätimme tilan pilkkomisen
välttämiseksi perustaa Paakkolan yhteismetsän ja se
osoittautui järkeväksi ja toimivaksi ratkaisuksi.
Ei siis ollut mikään
ihme, että metsäkeskusten ja maanmittauslaitoksen
käynnistettyä vuonna 2009
EU-rahoitteisen
”Toimiva
metsä” hankkeen, innostuin
siitä heti. Aloitteeni pohjalta Kiimingin kunta, Kiimingin seurakunta ja Kiimingin
metsänhoitoyhdistys tekivät

maanmittauslaitokselle hakemuksen tarveselvityksen
tekemiseksi maanomistajien halukkuudesta ja muista edellytyksistä Kiimingin
metsätilusten uudelleen järjestelyyn. Erityinen huomio
tuli kiinnittää yhteismetsän
perustamisen mahdollisuuteen.
Herrojen kiireet ovat hitaita, mutta vuoden 2011
tammikuussa esiteltiin yhteismetsäkyselyyn vastanneille
metsänomistajille
yhteenveto kyselyn tuloksista ja päätettiin käynnistää
Kiiminkien yhteismetsän perustamishanke. Seuraavan
vuoden elokuussa 22:n Kiimingin kunnan sekä Oulun
ja Pudasjärven kaupunkien sijaitsevan kokonaisalaltaan 930,42 suuruisen tilan

Menikö sahanostoon käytetty raha, mani, fyrkka tai
massi, kuten Rämekorpi valuuttatermein kuvaa, hukkaan? Ei mennyt!
Kovana
kuntoilijana,
keksijänä ja minä milloinkin
tunnettu Taavetti siirtyi pokasahapäivän jälkeen keittiöstä, makuuhuoneen kautta
verstastalliin ja hups vaan,
moottoroitu ajoneuvo oli
valmis. Tähän tuotokseen ei
tarvinnut perustaa työryhmää, hakea Ely keskuksen
kautta EU tukea, ei valtiolta tuotantotukea jne. Mutta
mitä sanoo tieliikennelaki?
Moottoroitu moottorisahapolkupyörä? Moottoroituja
polkupyöriä on jo markkinoilla, joten laillinen vehje.
Mhy Kiiminki onnittelee Taavettia rohkeasta
kokeilusta metsällisten tavaroiden
hyötykäytöstä.
Odotamme seuraavaa keksintöä…

Yhteismetsäkö kolhoosi?
omistajat allekirjoittivat yhteismetsän
perustamissopimuksen ja osakaskunnan
ensimmäinen kokous pidettiin 23.5.2014.
Yhteismetsä on siis metsätilojen yhteinen alue, joka
on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen
osakastilojen hyväksi. Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan kiinteistöön
kuuluu osuus yhteismetsään. Yhteismetsään kuuluvaa aluetta saadaan käyttää
yhteismetsän
yhteydessä
myös muuhun tarkoitukseen
kuin metsätalouden harjoittamiseen, kuten esimerkiksi
loma-asuntotonteiksi, sorantai turpeenottoalueiksi, suojelutarkoitukseen tai muihin
niiden kaltaisiin tarkoituksiin, jos se on taloudellisesti
tai muuten tarkoituksenmukaista.
Yhteismetsän ylin päättävä elin on osakastilojen
omistajista koostuvan osakaskunnan kokous, joka
päättää tärkeimmistä yhteismetsän asioista. Päätösten
toimeenpanosta, hakkuista
ja muista talousasioista huolehtii hoitokunta, johon osa-

kaskunnan kokous valitsee
kolmivuotiskausittain kolme
jäsentä ja heistä yhden puheenjohtajaksi ja toisen varapuheenjohtajaksi joka vuosi.
Yhteismetsä
on
tehnyt
Kiimingin
metsänhoitoyhdistyksen
kanssa
sopimuksen, jonka mukaan
taloushallinnon
hoidon,
metsien hoito- ja hakkuutoimet, kirjanpidon, veroilmoitukset,
alv-tilitykset,
kokousjärjestelyt ja toimistotyöt tekee sovittua korvausta
vastaan metsänhoitoyhdistys.
Ensi vuoden toiminnasta
ja taloudesta päättää osakaskunta syyskokouksessaan
1.11. Esityksessään hoitokunta suosittaa, että vuoden
2017 hakkuiden painopiste
olisi kasvatushakkuissa sahapuun nykyisen heikohkon
hintatason vuoksi.

Mikä sitten oli kolhoosi?
Kollektivnoje
hozjaitsvo,
suomeksi kollektiivinen talous – kollektiivitila – oli
Neuvostoliiton
aikainen
maataloudellinen työosuuskunta, jossa maa kuului valtiolle, työvälineet ja tuotteet

kuuluivat kolhoosille. tuotteet myytiin valtiolle valtion
määräämin hinnoin. Kolhoosin jäsenet saivat kolhoosilta
työstään korvauksen, joka
laskettiin työpäivien mukaan ja maksettiin osin luonnontuotteina osin rahana.
Kolhoosin toimintaa johtivat johtokunta, puheenjohtaja ja tarkastustoimikunta,
joiden jäsenet valtakunnallisesti vahvistetun malliperuskirjan mukaisesti valittiin
kolhoosin jäsenten yleiskokouksessa.
Lopullinen
kannanotto siihen, onko yhteismetsä
kolhoosi jääköön lukijan ratkaistavaksi.

”

Toteaa

Juhani Paakkola,

Kiiminkien yhteismetsän
hoitokunnan puheenjohtaja.

Yhteismetsä on tarkoitettu
kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi
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Metsätalous ja jalostus

Kuitupuun ylitarjonta kontrolloi hintaa
Viimeiset kaksikymmentä vuotta kuitupuun hinta on pysynyt alhaisena. Sillä ansaittujen tulojen ostovoima on vain heikentynyt.
Mikko Harju
MetsäSanoma
Vielä 50–60- luvuilla hankintahakkaajat pystyivät
ostamaan talven tuotoilla vaikkapa traktorin.
Tänä päivänä sellaisesta
voi vain haaveilla, traktorin hinta toki on eri
tasolla kuin tuolloin. Kuitupuusta saatu tuotto on
laskenut muiden hintojen
noustessa.

Ostajat onnistuneet
pitämään hinnat
kurissa
Metsäteollisuus
ostaa kymmeniä miljoonia kuutioita kuitupuuta
vuodessa ja pyrkii tietenkin tekemään sen mahdollisimman
halvalla
maksimaalisen voiton takaamiseksi.
Suomessa kuitupuun
osto on keskittynyt kolmelle suurelle toimijalle.
Todellinen kilpailu on ollut vähäistä ja hintaa on
pyritty pitämään alhaisena kaikin mahdollisin

keinoin. Äärimmäisenä esimerkkinä puukauppakartelli, jossa sovittiin puun
ostoalueista ja hinnoista.
Kartellin selvittely tulee jatkumaan vielä vuosikausia
ja käymään luultavasti läpi
kaikki mahdolliset oikeusasteet.
Hintojen sopimisen lisäksi kuitupuun hintaa pidettiin
alhaalla tuomalla runsaasti puuta Venäjältä, vaikka
se oli tehtaan porteilla jopa
kalliimpaa kuin kotimainen
puu. Ulkomaisella puulla
taattiin ylitarjonta, joka piti
hinnan alhaisella tasolla.
Puukauppaa on yritetty pitää vilkkaana myös
verotuksellisin keinoin. Esimerkkinä mm. pinta-alaverotuksesta
myyntiveroon
siirtyminen, joka sai ihmiset
myymään puuta välttyäkseen veroilta myöhemmin.
Myös määräaikaiset verohelpotukset ovat pitäneen
kuitupuukaupan käynnissä
ilman hintojen nousua. Uusimpana esimerkkinä nykyinen Kemera –laki. Aiemmin
tukea nimittäin sai vain
energiapuun
ensiharvennukseen, nykyään myös kui-

tupuuhakkuisiin.
Kun tullit alkoivat hankaloittaa tuontia ulkomailta,
metsäteollisuus sulki tehtaita. Tästä johtuen varsinkin
Pohjois-Suomessa oli aivan
liikaa kuitupuuta suhteessa
sen käyttöön.
Käytännössä Suomessa ei
siis ole pitkään aikaan ollut
terveitä kuitupuumarkkinoita, jossa kysynnän- ja tarjonnanlaki toteutuisi.

Lisääntyykö kysyntä,
nousevatko hinnat?
Ääneskoskelle avattava uusi
sellutehdas on erittäin tervetullut ja vaikuttaa varmasti myös meidän alueemme
puunkulutukseen positiivisesti. Olisi kuitenkin tärkeää,
että jokin Pohjois-Suomeen
suunnitelluista
investoinneista toteutuisi. Vain siten
taattaisiin kysyntä kaikelle
Pohjois-Suomessa tuotetulle
kuitupuulle.
Jokainen varmasti toivoo uusien tehtaiden tuovan
kauppaan aitoa kilpailua,
jonka toivotaan nostavan
myös kuitupuun hintaa.
Hintojen nousun suhteen
kannattaa kuitenkin olla realistinen. Tehdasinvestoinnit ovat yrityksille kalliita ja
näille investoinneille osakkeenomistajat haluavat mahdollisen suuren koron. Tästä
syystä puu yritetään edel-

leen saada tehtaille niin
halvalla kuin mahdollista.
Jos metsäteollisuus kokee, että kuitupuun hinta nousee liian korkeaksi,
aloittaa se jälleen laajamittaisen puun tuonnin
ulkomailta. Tällä kertaa
ei luultavasti Venäjältä,
vaan muualta Itämeren
alueelta, jossa sitä on
myös tarjolla runsaasti.
Tällä saataisiin jälleen ylitarjontaa, uusista tehtaista
huolimatta.
Vaikka kuitupuu on
halpaa, ja suuria korotuksia tuskin on luvassa, kannattaa metsänomistajien
silti harvennuttaa ja hoitaa metsiänsä, jotta niistä voisi jatkossa hakata
myös kalliimpaa tukkipuuta. Tulevaisuudessa
voi myös muulle metsien
biomassalle olla odottamatonta ja yllättävää kysyntää.
Ja vaikka yksittäisen
metsänomistajan
usko
oman metsätalouden kannattavuuteen on välillä lujilla, on kansantalouden
kannalta metsätalouden
pyörien pyöriminen eriarvoisen tärkeää. Suomi
tarvitsee kipeästi metsätalouden tuomat vientimiljardit sekä sen tarjoamat
kymmenettuhannet työpaikat.

MetsäSanoma Tietovisa
Kysymykset:
1. Suomen metsät kasvavat
lähes 105 milj. m3 vuodessa,
ennen sotia kasvu oli
a) 55 milj. m3
b) 70 milj. m3
c) 85 milj. m3
2.
a)
b)
c)

Mykorritsa on
sienitauti, joka kellastaa koivun lehdet
tervasroson aiheuttaja
puunjuurten ja sienten symbioosi

3.
a)
b)
c)

Rouste uhkaa
kuusen neulasia
männyn neulasia
syksyllä istutettuja taimia

4. Neljä merkittävää metsiemme tautia,
mikä näistä aiheuttaa suurimman tappion
a) tervasroso
b) kuusenjuurikääpä
c) versosurma
d) männynjuurikääpä
5.
a)
b)
c)

Biodiversiteetti on
sienirihmastoa
luonnon monimuotoisuus
sademetsien lehtimatto

6. Suomen metsäsäätiö on perustettu
a) metsäelinkeinon hyväksyttävyyden ja puun menekin edistämiseen
b) eläkkeellä olevien metsätyöläisten olosuhteiden parantamiseksi
c) metsäalan tohtoreiden muistojen tallentamiseen

7. Suomi on Euroopan metsäisin maa.
Metsät peittävät Suomen maapinta-alasta
a) n. 50 %
b) n. 75 %
c) n. 95 %
8. Nanoselluloosasta tehdylle paperille voidaan
liittää mitä mielikuvituksellisempia
ominaisuuksia. Nanometri on
a) millin sadasosa
b) millin tuhannesosa
c) millin miljoonasosa
9. Puu on 26 m pitkä ja rinnankorkeusläpimitta
on 32 cm. Mikä on rungon tilavuus
a) 0,5 m3
b) 0,75 m3
c) 1,0 m3

10. Suomalaisen metsäopetuksen historia katsotaan alkaneen, kun Lammin Evolla
aloitettiin metsänhoitajien koulutus, siitä on aikaa
a) 150 v
b) 120 v
c) 80 v
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Metsästys ja kalastus

Muutoksia hirven metsästykseen
Syyskuun alkupuolella voimaan tulleet metsästysasetuksen muutokset vaikuttavat
erityisesti hirven metsästykseen. Pitkään
vaadittu korjaus naarashirven vasasuojaan
toteutui, metsästysaikoja täsmennettiin ja
pelloilla vahinkoa aiheuttavia hirvien metsästys on jatkossa mahdollista. On mieluisaa todeta, että kokonaisuutena asetukseen
tehdyt muutokset ovat hyvin perusteltuja ja
pääsääntöisesti myönteisiä.
Hirven metsästysaikoja koskevilla muutoksilla on haluttu varmistaa häiriötön
kiima-aika. Tämä merkitsi
hirvenmetsästyksen aloitusajan siirtämistä nykyisestä parilla viikolla eteenpäin.
Ensi syksystä alkaen varsinainen hirvenmetsästysaika
alkaa lokakuun toisena lauantaina.

Peltohirvet ja Lapin
hirvet kiikarissa jo
syyskuussa
Peltohirvien
kyttäysmetsästys tulee mahdolliseksi
jatkossa syyskuun alusta alkaen. Peltohirvien lupia ei
anota erikseen vaan ne kohdistuvat syksyn perusmetsästyksen
lupakiintiöön.
Jatkossa toivomme, että peltohirviä päästäisiin ampumaan jo elokuun puolella,
koska suuri osa vahingoista ehtii tapahtua ennen syyskuun alkua.
Aiemmin vain Ylä-Lappia koskenut aikaisempi

metsästysaika 1.-15.9. laajenee nyt koko Lapin maakunnan alueelle. Hirven
metsästysaika päättyy joulukuun lopussa lähes koko
Suomessa. Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa metsästysaika päättyy kuitenkin
jo marraskuun lopussa poronhoitoon liittyvien syiden
vuoksi. Kaikki metsästysaikoja koskevat muutokset
astuvat voimaan vasta ensi
syksynä.
Uudistukseen jäi vielä kehittämisen varaakin. Otimme lausunnossamme esille,
että saaristosta mantereelle
siirtyville hirville olisi tarvittu mahdollisuus aiempaan
metsästyksen aloitukseen ja
toisaalta metsien taimikkotuhoja voitaisiin vähentää
tammikuulle ajoittuvalla rajoitetulla metsästyksellä.

Naarashirven
vasasuojaan merkittävä
täsmennys
Uuden asetuksen mukaan

hirvinaaraan, jota saman
vuoden vasa seuraa, rauhoitusaika päättyy lokakuun
toisena lauantaina. Muutos tulee voimaan jo kuluvaa syksyä koskien. Tämä
ei käytännössä merkitse mitään muutosta nykyiseen
metsästyskäytäntöön. Metsästäjän velvollisuus on
edelleen toimia huolellisesti ja ehdottomasti jättää ampumatta naarashirvet, joiden
vasat ovat havaittavissa.
Muutos onkin mahdollisesta
vahingosta seuraavassa rangaistuksessa. Oli täysin kohtuutonta että, huolellisesti ja

vastuullisesti toimiva metsästäjä saattoi joutua käräjille ihan vaan vahingossa.
Näitä olivat tilanteet, joissa
selkeästi yksin passipaikalle ilmestyneen naarashirven
kaadon jälkeen ilmenikin,
että vasa oli sittenkin kulkemassa eri teillään emosta.
Vanha asetus johti käytännössä siihen, että varman
päälle toimiva metsästäjä ei
uskaltanut enää kaataa ollenkaan yksinäisiä naarashirviä. Tämä johti osaltaan
liian naarasvoittoiseen hirvikannan rakenteeseen.
Vasasuojaa
koskevat

”

Näistä tärkein on se,
että villisian metsästyksessä on
jatkossa käytettävä samanlaista
asetta kun karhun ja
hirven metsästyksessä.
muutokset ovat hyviä ja
edistävät hirvikannan hoitoa
ja säätelyä.

Muutoksia myös
pienemmille
hirvieläimille
Samassa yhteydessä metsästysasetukseen
tehtiin
täsmennyksiä myös pienten hirvieläinten metsästysaikaan
ja
naaraiden
vasasuojaan, hirvieläinten

pyyntilupien
hakumenettelyyn sekä metsästyksessä
sallittujen aseiden kaliiperivaatimuksiin. Näistä tärkein
on se, että villisian metsästyksessä on jatkossa käytettävä samanlaista asetta kun
karhun ja hirven metsästyksessä.

Timo Leskinen,
kenttäjohtaja
MTK metsälinja

Veronurkka

Tämä vuosi alkaa käymään vähiin ja
vuoden 2016 veroilmoitusten täyttö lähenee
Oleellisia muutoksia tämän
vuoden pääomaverotuksessa verrattuna v. 2015 ei ole.
Ainoa muutos on, että
pääomatulojen veroprosentti on 30 %, ja yli 30000 euron
pääomatuloista maksetaan
veroa 34 % vuonna 2016 (33
% vuoden 2015 verotuksessa).
Kertauksena, jo varmaan
monille tuttuun asiaan, eli
2C-lomakkeen ja kausiveroilmoituksen täyttöön:
Ostaja ilmoittaa aina
omalla
vuosi-ilmoituksel-

laan verohallintoon puukauppatulon,
perityn
pääomaveron ja maksetun
arvonlisäveron.
Verohallinnolla on siis
tiedossa
metsänomistajien saamat puukauppatulot,
menojen ilmoittaminen on
metsänomistajan vastuulla.
Ilmoita myynti aina sen
vuoden tulona, jona olet saanut maksun, vaikka hakkuu
olisikin tehty eri vuonna.
Puun ostaja toimittaa
kaikista puukauppaan liittyvistä maksuista ennakon-

pidätyksen. Ennakonpidätys
tehdään maksusuorituksen
arvonlisäverottomasta osuudesta. Sinun ei myyjänä siis
tarvitse erikseen ilmoittaa
ennakonpidätyksen tietoja
2C-lomakkeella, koska verohallinto saa niistä tiedot suoraan puun ostajilta.
Metsänomistaja ilmoittaa
2C-lomakkeella puukauppatulon kokonaisuudessaan
(ilman arvonlisäveroa), riippumatta siitä onko kauppa
pysty- vai hankintakauppa.
Hankinta-ja
käteiskau-

passa on puun myyntitulo kokonaan metsätalouden
pääomatuloa. Mikäli hakkuun ja kuljetuksen hoitaa
ulkopuolinen henkilö, tai
esim. metsänhoitoyhdistys,
vähennetään nämä kulut 2Clomakkeen kohdassa muut
metsätalouden vuosimenot.
Mikäli hakkuu- ja kuljetustyön eli hankintatyön tekee metsänomistaja itse,
metsätalouden pääomatulon
määrä lasketaan niin, että
puun myyntitulosta vähennetään hankintatyön arvo.

Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan saatu arvonlisävero ja itse maksettu
arvonlisävero omissa sarakkeissaan, ei siis vain tulojen
ja menojen erotusta.
Metsätalouden 2C-lomake ja kausiveroilmoituslomake v. 2016 palautetaan
verohallintoon viimeistään
28.2.2017, samana päivänä
maksetaan myös arvonlisävero.
Kaikki
metsätalouteen
liittyvät kuitit talteen, helpotta kovasti veroilmoituk-

sen täyttöä.
Tässä taasen kertausta,
mutta kokemuksesta tiedän,
että kertaus on opintojen äiti.
Me yhdistyksen
väki autamme ja
neuvomme mielellämme
veroilmoitusten
täytössä, sekä täytämme
veroilmoituksia
puolestasi.
Ollaan yhteydessä!

Seija
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Puuta jo toisessa polvessa

Metsäkoneurakointi Perttunen
Moni Oulun Seudun metsänomistaja tuntee
nimen Metsäkoneurakointi Perttunen. Onhan yrityksellä takanaan jo kohta kolmekymmentä vuotta metsäkoneurakointia.
Tällaiset pitkänlinjan koneyrittäjät jotka
tuottavat laadukkaita palveluita metsänomistajakunnalle, ovat erittäin tärkeä osa
metsänhoitoyhdistysten
korjuupalvelua.
Yrityksen historia on pitkä mutta ei ehkä kivinen. Pikemminkin oksainen se on voinut
ainakin alussa olla.
Jouni Parkkinen
MetsäSanoma
Metsäkoneurakointi Perttunen aloitteli ammattimaisia
puunkorjuutöitä jo -80 loppupuolella.
Yritysrekisterin mukaan virallisesti yritys
on perustettu vuonna 1989.
Tuolloin Kalle Perttunen ja
serkkunsa Kalle Kurtti löivät hynttyyt yhteen ja perustivat yrityksen nimeltä Kurtti
& Perttunen Ay .
Kalle Perttunen oli tuolloin virkatöissä muualla ja
metsätöitä yritysmäisesti tehtiin osa-aikaisesti. Perttusen
suurena haaveena oli toimia
kokopäiväisenä
yrittäjänä
metsätöiden parissa. Häntä
houkutteli alalle työn tuoma
vapaus ja Kalle on aina viihtynyt metsätöiden parissa.
Myöhemmin yritystoiminnan lähtiessä käyntiin Perttunen sanoutuikin virkatyöstä
irti vuonna 1994 ja pääsi toteuttamaan haavettaan itsenäisenä yrittäjänä.
-Omissa metissähän sitä
aloteltiin ja pikkuhiljaa alet-

tiin tekemään töitä myös
muille kun jälki alkoi olla
sellaista että kehtasi muille
tarjota, Kalle Perttunen muistelee.
Aluksi työnjako yrityksessä oli sellainen että Kalle
Perttunen suoritti hakkuutöitä miestyöhakkuuna moottorisahalla ja Kalle Kurtti
suoritti puutavaran ajoa
maataloustraktorilla. Kurtti oli urakoinut puutavaran
ajoa maataloustraktorilla jo
aiemmin ja omasi työkokemuksen puutavaran ajoon.
Yrityksen
alkuaikoina
aloitteli silloinen Oulujoen
metsänhoitoyhdistys toiminnanjohtaja Heimo Pelkosen
johdolla kehittää korjuupalvelua, joka suoritti pääasiassa
harvennushakkuita metsänomistajille.
Kurtti & Perttunen Ay alkoi saada töitä metsänhoitoyhdistykseltä ja yritys lähti
käynnistymään pikkuhiljaa.
Metsänhoitoyhdistyksestä
tulikin myöhemmin yrityksen tärkein työnantaja.
Hakkuukohteet
olivat
pääasiassa
harvennushak-

kuita ja päätehakkuukohteita
oli vähän. Työt painottuivat
talvikauteen ja töitä oli vuodessa keskimäärin n.5-6
kuukautta.
Kesäkautena
työskenneltiin välillä omissa
metsissä ja toisinaan myrskypuiden korjuissa sekä tehtiin
muita pienempiä täytehommia.
Kalle Perttusen mukaan
työntekoa hankaloitti aluksi
heidän käytössä olevan vanhan konekaluston heikko laatu. Koneet eivät kestäneet
ammattimaisessa
käytössä, vaan remontteja piti tehdä aina vähän väliä. Tämä
söi työskentelyn tuottavuutta merkittävästi. Yrityksen
ensimmäinen ajokone hankittiin vuonna 1989 joka helpotti puutavaran ajoa, mutta
vanhassa koneessa oli paljon
vikoja ja remonttikeskeytyksiä tuli aluksi paljon. Mutta
kun koneen huoltoon saatiin
apua alkoi työt luistamaan.
Yrityksen ensimmäinen
uusi kone oli pieni Fentmerkkinen harvesteri joka
soveltui hyvin pieniläpimittaisten metsien harvennuksiin. Kone oli varustettu
Ketosen kouralla ja hakkuutuotoksen kasvaessa työstä
alkoi tulla vahvemmin päätoimista. Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu jatkoi
kasvuaan ja välillä tehtiin
hakkuita myös puutavarayhtiöille.

Tero jatkaa
Vuonna 1999 Kalle Kurtin
jäädessä eläkkeelle töitä tuli
jatkamaan Kalle Perttusen
poika Tero. Yrityksen nimeksi tuli Metsäkoneurakointi
Perttunen Ay.

Kalle
Perttunen
joutui jättämään työntekoa vähemmälle,
loukattuaan
olkapäänsä tapaturmaisesti vuonna 2001. Kalle luopui osakkuudestaan vuonna
2004, jonka jälkeen Yritys on ollut Teron nimissä.
Kalle toimii kuitenkin yrityksen taustalla mukana tänäkin päivänä, työteliäs mies
kun luonteeltaan on. Vuonna 2010 yhtiömuodoksi tuli
Metsäkoneurakointi Perttunen Oy.
Tänä päivänä yrityksessä
toimii vakituisesti 2 palkkakuskia Teron lisäksi. Ja toisinaan käytetään osa-aikaisesti
metsuripalveluita alihankkijoilta. Konekalustoa on yksi
hakkuukone ja yksi ajokone. Yrityksen ainut palvelu
jota tuotetaan on puutavaran valmistus ja lähikuljetus.
Tärkein työnantaja on Metsänhoitoyhdistys Oulun Seutu. Tosin välillä yritys tekee
kausisopimuksia puutava-

Metsäpäivä Muhoksella

Metsätaitoradan tehtävät askarruttaa.

Metsänhoitoyhdistys
Muhos
järjesti metsänomistajaviikolla metsäpäivän. Päivän aikana kävijöillä oli mahdollista
seurata mhy:n korjuupalvelun
työnäytöstä. Korjuukohteena
oli varttuneen kasvatusmetsän
harvennus ja nuorenmetsänhoitokohteen energiapuun korjuu. Tarjolla oli metsäisten
keskusteluiden lisäksi myös
nokipannukahvia ja makkaran
paistoa. Paikalle oli tehty myös
pienimuotoinen seitsemän tehtävän mittainen metsätaitorata.
Tilaisuus kiinnosti Muhoslaisia
metsänomistajia sillä kävijöitä
päivä aikana oli yli 50 henkilöä.

Koneyrittäjän juttusilla.

rayhtiöillekin.
Teron mielestä yhteistyö Metsänhoitoyhdistyksen
kanssa on avointa ja toimivaa. Yrittäjän kannalta Metsänhoitoyhdistys on tasainen
työllistäjä. Taukoja korjuussa
on lähinnä kelirikkoaikoina
ja kesälomatkin on pidettävä
kesällä. Tämä on Metsänhoitoyhdistyksen pitkien toimitussopimuksien ansiota, sillä
puuta voidaan toimittaa jalostuslaitoksiin tasaisesti ympäri vuoden.
Tulevaisuuden näkymiä
työllistymisen kannalta Tero
pitää valoisina. Kun tiedustelin toiminnan laajentamisesta, Tero totesi että ainakaan
muihin koneurakointitöihin
ei ole laajentamishaluja. Ja
mitä tulee konekaluston lisäämiseen niin, Tero sanoi
että tässä vaiheessa on tärkeämpää työllistää yksi koneketju tehokkaasti, kuin
hankkia pihat täyteen romuja seisomaan.

Edellä kuvattu historiakatsaus on kyllä eräs yritystoiminnan menestystarina,
joka tuo esille sen että mahdollisuuteen menestyä on
vain yksi tie ja se on kova työ.
Vaikka se alussa vähän oksaista on voinut ollakin, niin
karsintaterien ollessa kunnossa ei oksaisuus haittaa.
Perttusten valttina on
ollut aina halu tuottaa
laadukasta työtä metsänomistajien eduksi. Se lienee
yksi syy minkä takia yritys
viettääkin kohta jo 30-vuotis
syntymäpäiviään.
Metsäteollisuus on lisäämässä puunkäyttöä Suomessa, mikä on mahtava
juttu koko metsätalouden
kannalta.
Metsänhoitoyhdistyksien korjuupalvelu on
saavuttanut merkittävän roolin alueellisena puutavaran
toimittajana ja ammattitaitoisia urakoitsijoita tullaan aivan varmasti tarvitsemaan
tulevaisuudessakin.
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Helena Lahdenperä, Oulun Maa-ja kotitalousnaiset

Metsän
villit
vihannekset
Koivu
Koivusta kerätään nuoret lehdet touko-kesäkuun aikana ennen juhannusta. Nuoria, enintään neljän viikon ikäisiä, koivunlehtiä käytetään hienonnetun persiljan tavoin antamaan
lisämakua ja väriä ruokaan. Koivun lehdet kuivataan tai pakastetaan silppuna. Kuivatut lehdet käytetään yleensä yrttijuomana, mutta ne sopivat hyvin myös viherjauheeseen tai
mauste-suolaseokseen. Tuoreena tai pakastettuna koivun
lehdet sopivat hyvin esim. villiyrttisalaattiin, kesä-keittoon,
perunasalaattiin, merilohen ja hapanimelä-kastikkeen mausteeksi.

Vitamiinisalaatti
3
porkkanaa raasteena
1 dl pieniä koivunlehtiä
1 dl puolukoita
sitruunanmehua
sokeria

Sekoita aineet keskenään
ja mausta sitruunalla ja ripauksella sokeria.

Oikein ajoitetut harvennukset saavat metsän tuottamaan parhaiten myös pitkällä aikavälillä.

Metsärahastot
Uutiset metsäteollisuuden investoinneista ja
osakemarkkinoiden vaikea ennustettavuus
kannustaa sijoittamaan metsään. Metsäsijoituksen tuotto-odotus on maltillinen, mutta
toisaalta monia muita omaisuuslajeja vakaampi. Tänä päivänä metsään sijoittajille on
yhä enemmän vaihtoehtoja tarjolla. Oman
metsäpalstan hankinnan tai yhteismetsäosuuden hankinnan rinnalle ovat tulleet
metsärahastot.
Tapio Kylmänen
MetsäSanoma

Kuusenkerkkä
Kuusenkerkkä on kuusen nuori, vaaleanvihreä vuosikasvain. Kuusenkerkät sisältävät runsaasti C-vitamiinia. Kuusenkerkistä kannattaa nyppiä kuoriosa pois. Ne säilyvät
tuoreina huoneen lämmössä tai jääkaapin vihanneslokerossa noin viikon. Parhaimmillaan ne ovat tuoreina, mutta kerkät voi myös pakastaa. Tuoreet kerkät sopivat mausteeksi
tuoresalaattiin ja leivän päälle, keittoihin, muhennoksiin ja
laatikoihin sekä hilloihin, siirappiin ja makeisiin. Niistä voi
hauduttaa myös juomaa. Käytössä on hyvä huomioida, että
kuusi saattaa aiheuttaa allergisia oireita.

Kuusenkerkkäsiirappi
1l
1l
9 dl

kuusenkerkkiä (vuosikasvaimia)
vettä
sokeria

1. Keitä kerkkiä vedessä miedolla lämmöllä noin puoli 		
tuntia. Siivilöi liemi ja lisää sokeri.
2. Keitä seosta miedolla lämmöllä välillä sekoittaen, 		
kunnes se alkaa kiinteytyä.
3. Kaada seos puhtaisiin lämpimiin lasipurkkeihin. Käytä 		
siirappia esim. leivonnaisten ja ruokien mausteena ja
jälkiruokien kastikkeena.

Omenainen kuusenkerkkämalja
1 litra omenatäysmehua
2,5 dl kuusenkerkkiä
Sekoita tehosekoittimessa kuusenkerkät ja omenamehu sekaisin. Tarjoile heti.

Metsärahastossa
metsät
ovat rahaston omistuksessa ja niitä hoidetaan rahastoyhtiön määräämällä tavalla.
Rahastot tekevät pääosin
suoria
metsäkiinteistösijoituksia eli ostavat markkinoilta metsätiloja. Jotkut
rahastot sijoittavat myös yhteismetsäosuuksiin ja metsää omistavien yhtiöiden
osakkeisiin.
Rahastosijoituksen arvon
kehitys riippuu siitä, millaisia metsätiloja rahastolle hankitaan ja miten niitä
hoidetaan ja hakataan. Puun
hinnan vaihtelu vaikuttaa
rahastosijoituksen arvoon.
Hinnat eivät ole suomessa
heilahdelleet rajusti, mutta
pitkän sijoitusajan kuluessa
voi tapahtua muutoksia.
Metsärahastojen
tuotto tulee ensisijaisesti metsän kasvattamisesta ja puun
myynnistä. Metsärahaston
tavoitteena on hakea tehoa
sijoittamiseen metsän ostamisen, hoidon ja puukaupan
keskittämisellä.
Suurina
kauppoina puulle saadaan
parempi hinta ja hankinnoissa pienemmät kustannukset. Osa rahastoista

tavoittelee tuottoja myös
metsäkiinteistöjen kaupoilla.
Rahastoyhtiöt
markkinoivat metsärahastoja helppoudella ja vakaudella.
Rahastoyhtiö ottaa rahastonhoitamisesta oman palkkionsa, joka on poissa sijoittajan
tuotoista. Rahastosijoituksen tuottoisuus ratkeaa lopullisesti vasta sitten, kun
sijoittaja myy rahasto-osuutensa. Metsärahastosta sijoittajat saavat kuitenkin myös
säännöllistä tulovirtaa, sillä
rahastot maksavat pääosan
voitostaan osuudenomista-

Tilipäivä tiedossa.

jille vuosittain tuotto-osuutena.
Metsäsijoitusmarkkinoilla ovat suomalaisina
metsärahastoina saaneet jalansijaa Taaleritehtaan Metsä, UB Nordic Forest Fund
ja
OP-Metsänomistaja-rahasto. Metsärahastot lupaavat yleensä pitkäaikaiselle
sijoitukselle tasaista, inflaatiosuojattua 3–6 prosentin
tuottoa.
Op metsärahaston minimi summa ensimmäiselle sijoitukselle on 10 000 €,
merkintä palkkio 4%, joka
vastaa kiinteistökaupan varainsiirtoveroa, vuosittainen
hallinnointipalkkio on 1,5%
vuodessa. OP:n rahaston
metsistä valtaosa on PEFCsertifioituja.
Kokemuksia
aiotaan hankkia myös ympäristöjärjestöjen suosimasta FSC-järjestelmästä, jonka
käyttö mahdollisesti painottuu rahastossa myöhemmin.
UB:n metsärahaston Asarjan minimi merkintä on 5
000 €, jossa merkintä palkkio
on 2% ja vuosittainen hallinnointipalkkio 1,35% vuodes-

sa. UB:n rahastossa metsiä
hoidetaan ja hakataan osin
ns. jatkuvan kasvatuksen periaatteella, osin perinteisesti.
Taaleritehtaan metsärahasto on yksi vaihtoehto varakkaalle sijoittajalle, jossa
minimi summa on 100 000 €
ja sitä markkinoidaan niin,
että oston, myynnin ja hoidon hoitaa ammattilaiset.
Tällä hetkellä rahasto on suljettu ja siihen ei voida ottaa
uusia sijoittajia.
Tarkemmat tiedot ja yksityiskohdat eri rahastoista
kannattaa tarkistaa kyseisistä rahastoista suoraan.
Metsärahastoista kiinnostuvan sijoittajan kannattaa
pitää mielessä sijoituksen
erityisluonne. Osuuksia ei
esimerkiksi pääse lunastamaan eli myymään yhtä
nopeasti kuin useimpien tavallisten sijoitusrahastojen
osuuksia. Lunastusmahdollisuus metsärahastoissa on
yleensä vain kaksi kertaa
vuodessa. Lisäksi lunastuksissa saattaa joissain tilanteissa olla viivästyksiä tai
rajoituksia.
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Sokkelopuu Oy
Vuonna 2003 perustetun perheyrityksen
Sokkelopuu Oy yrittäjinä toimivat Kaisa ja
Tero Karhu. Alkujaan toiminnan Tero aloitti
toiminimellä jo 21 vuotta sitten. Utajärvellä
sijaitseva yritys valmistaa hirsituotteita sorvatusta pyöröhirrestä.
Tapio Kylmänen
MetsäSanoma
Tuotteisiin kuuluu piharakennukset, saunat, kodat,

liiterit, autotallit sekä muut
piharakennukset, joista liiterit on selvä ykköstuote. Tuotteet suunnittelee pääasiassa
yrittäjä itse, lopulliset piirustukset ja rakennekuvat tee-

tään sen alan asiantuntijalla.
Yritys valmistaa tuotteita
myös tilauksesta asiakkaiden mittojen mukaan. Tärkeänä osa toimintaa ovat
ympäristörakenteet joita yritys valmistaa matkailu- ja
virkistysalueille, kuten; laavut, kodat, lintutornit, sillat,
laiturit, pitkospuut ja opastetaulut. Tuotteitta toimitetaan ympäri Suomea, myös
Norjaan on ollut toimituksia.
Valmistusmateriaalina yritys käyttää paikallista
mäntyparrua, jonka pääasiallinen toimittaja on metsänhoitoyhdistys Muhos. Puuta
hankitaan myös muutamalta yksityiseltä metsätalousyhtymältä, lisäksi paikalliset
metsänomistajat
tarjoavat
puuta suoraan. Puutavaran
laatu ja toimitusvarmuus
on tärkeitä pointteja puutavaran hankinnassa; ”Puu
täytyy saada helposti ja luo-

tettavasti” sanoo Tero Karhu.
Puuta Sokkelopuu käyttää nykyään vuositasolla
n. 4000 m3. Normaalin työpäivän aikana sorvilinjan
läpi ajetaan yksi rekkakuorma puuta. Päivän sorvauksesta saadaan aikaiseksi 4-5
parilatoa. Sorvauksesta syntyvä hake käytetään paikallisessa lämpölaitoksessa ja
hukkapätkistä valmistetaan
klapeja.

Henkilöstöä tuotannon
puolella on Teron lisäksi
yksi henkilö. Kaisa hoitaa
päävastuun ns. paperitöistä.
Yritys harjoittaa myös
vuokraustoimintaa. Rokualla sijaitsevat lomahuvila
Rokuan Tähti sekä tilaussavusauna Rokuan Tähtisavu ovat kohteita joita yritys
vuokraa yksityisille ja yrityksille. Huvilassa on 10 kpl
2 hlö huoneita, suuri tupa
takalla ja saarekekeittiöl-

lä varustettuna yhteisiä kokoontumisia varten. Myös
sauna-, suihku- ja pukuhuonetilat löytyy. Tilaussavusauna Rokuan TähtiSavu
on Suomen paras savusauna
2014. Samassa rakennuksessa on savusauna, suihku- ja
pukuhuonetila sekä saunatupa. Terassilta löytyy 12
hlö:n kylpypalju.
www.sokkelopuu.fi

Pyromaani palaa rikospaikalle

Keräsen kuloalueella tehdään jo taimikonhoitoa
Metsäsanomalehdessä oli vuonna 2007 artikkeli kulotuksesta. Tänä päivänä tuolla samaisella kohteella kasvaa kaunis elinvoimainen
männyn taimikko, jolle on tehty jo taimikon varhaishoito. Kävimme kurkkaamassa
mitä kohteelle nykyään kuuluu. Tuhkasta on
noussut uusi puusukupolvi ja pyromaanin on
palattava rikospaikalle tällä kertaa raivaussahan kanssa.
Jouni Parkkinen
MetsäSanoma
Ajelemme autoilla Karttion metsätietä pitkin metsänomistaja Erkki Keräsen
kanssa. Pysäytämme ajoneuvot erään nätin männyn taimikon kohdalle ja
jalkaudumme
maastoon.
Taimikkoon on juuri tehty
taimikon varhaishoito, jossa lehtipuusto on raivattu
maahan. Kasvamassa on tasainen n. 1,5 metrin männyn
taimikko. Maassa näkyvät
hiiltyneet kannot ja rungot
viestivät että metsikkökuvio
on palanut aiemmin. Taimikon laidassa seisoo uljaana
vanha sininen lietevaunu,
jota on käytetty sammutusveden kuljetukseen kulotusalueelle. Kenttäkerroksessa
on kaunis kanervikko ja mättäät pursuavat täynnä pu-

naisia raikkaita puolukoita.
Kaikesta näkee että maapohja poikkeaa aika lailla tavanomaisesta uudistusalasta.
Kyseisellä 3,6 hehtaarin kuviolla oli ennen päätehakkuuta tasainen järeä
männikkö jossa oli runsaasti alikasvosta. Avohakkuun
jälkeen alue raivattiin ja kulotettiin heinäkuussa 2007.
Kulotuksen jälkeen kuviolle tehtiin äestys ja männyn
kylvö.
Kulotustyöhön myönnettiin tuolloin Kemera- rahoitusta, jolla peitettiin työstä
aiheutuneita kustannuksia.
Kustannuksia työssä syntyi
lähinnä palokäytävien kaivusta, joka tehtiin kaivinkoneella. Kulotuksessa syntyy
tavallisesti
kustannuksia
myös
sammutuskaluston
vuokrasta sekä letkujen pesusta
ja
kuivattamisesta. Tälle työmaalle saimme

sammutuskaluston lainaksi
läheiseltä turvetuotantoalueelta, Erkki Keränen muistelee.
”Varsinainen polttotyö ja
sammutuksen jälkivartiointi
tehtiin talkoovoimilla. Ilman
talkooporukkaa ei olisi tullut
mitään. Homma oli sopivasti
erikoista ja mielenkiintoista
joten talkooporukkaa saatiin kasaan ihan mukavasti.
Mukavaahan se oli kun sai
tuohustaa tulen kanssa ihan
luvalla. Sillä jokaisessa meissä asuu pieni pyromaani”
Keränen naurahtaa pilke silmäkulmassa.
Kulotus on kuitenkin
hyvin luvanvaraista, sillä eihän se aivan niin yksinkertaista ole että tuikataan
risut palamaan ja annetaan palaa. Työn ennakkovalmistelu ja suunnittelu
tulee tehdä huolella, yhdessä palo- ja pelastustoimen
kanssa. Tänä päivänä kulotuksesta tulee jättää sähköinen polttoilmoitus palo- ja
pelastustoimelle, joka neuvoo paloturvallisuusasioissa. Huolellisesti suunniteltu
kulottaminen on kaikesta
byrokratiasta huolimatta kuitenkin oikein toimittuna mahdollista.
Keräsen
kulotuksesta
piti jättää ilmoitus silloiseen
Pohjanmaa-Kainuun aluehälytyskeskukseen. Ilmoi-

Kun työn on tehty, on metsänomistajan hymy herkässä.
tus jätettiin n.1,5 kuukautta
ennen työn toteuttamista ja
polton alkaessa paikalla kävi
palokunnan edustajia tarkistamassa että kaikki varotoimet olivat kunnossa.
Kulotus työlajina on tänä
päivänä varsin vähän käytetty
metsänuudistamismenetelmä johtuen siihen
tarvittavasta miestyömäärästä jonka johdosta kustannukset kasvavat yleisesti
liian suuriksi. Keräsen kulotuksen polttotöissä miestöitä kertyi yhteensä 20 päivää
ja jälkivartiointia piti tehdä 3

vuorokautta. Tällainen työmäärä olisi kyllä aika kallista, mikäli työ pitäisi ostaa.
Käytännössä ilman reipasta
talkoohenkeä ei työtä voida
tehdä. Lisäksi kohde tulee
olla sopivasti saavutettavissa ja sääolosuhteiden tulee
olla poltolle suotuisat. Ei saa
olla liian märkää, mutta ei
taas liian kuivaakaan ja sopivaa säätä joudutaan kyttäämään joskus viikkokausia.
Erkki Keränen omistaa
yhdessä äitinsä kanssa metsää ja on erittäin aktiivinen
metsänhoitotöissä.
Tilalla

on tehty monipuolisesti erilaisia metsänhoitotöitä. Suometsät on kunnostusojitettu
ja terveyslannoitettu, eikä
taimikonhoitojakaan heillä
rästissä ole. Erkin mukaan
metsätyöt ovat mahtavaa
vastapainoa tämän päivän
kiireiseen arkeen. Erkillä on
suunnitelmissa tehdä kulotus edellä kuvatun kohteen
viereisellä kuviolla, joka
avohakattiin aivan äsken. Ja
uskon kyllä helposti Erkin
myös toteuttavan hankkeensa, sillä on hän kyllä semmoinen touhun poika.
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Joko saa sanoa

Korkea myyntivero estää puukauppoja
Kotimaisen
puunkäytön 10miljoonan kuution
vuosittaisella
lisäämisellä
saataisiin kantorahoina, hakkuiden, kuljetuksien ja jalostuksien yhteistuloina 1,5 -1,9
miljardia euroa lisää rahaa
kansantalouteen.
Uskon kerrannaisvaikutusten vielä nostavan hyvää
tulosta tästäkin merkittävästi. Samalla myös työttömyys
vähenisi.
Miten puu saataisiin liikkeelle? Miksi puukauppa
käy kangerrellen ja puuta
halutaan tuoda ulkomailta?
Koen puukaupan vahvaksi jarruksi puun myyntiverotuksen,
mikä
vie
kolmanneksen kauppahinnasta. Tämä este vaikuttaa

vahvasti varsinkin nyt, kun
kantohinnat eivät ole nousseet tällä vuosikymmenellä.
Erityisesti kuitu- ja energiapuun hinnat ovat tunnetusti varsin heikot. Omatkin
energiarisukasani näyttävät
jäävän mätänemään, ostajia
tai edes ilmaiseksi hakevia ei
nyt ole.
Olisi heti harkittava puukaupan verotuksen siirtämistä
yritysverotuksen
piiriin. Tämä huojentaisi kolmanneksella verotusta ja olisi omiaan edistämään
kotimaisen puun kauppaa.
Uskon tällä saatavan puukaupan lisäyksen ja noin
kahden miljardin euron rahavirran kansantalouteen.
Vielä parempi ratkaisu olisi

nähdä metsätalouden omaleimaisuus ylisukupolvisena
elinkeinotoimintona ja yksinkertaisesti puolittaa sen
tuloverotus.
Tämä voitaisiin tehdä
pääomaverotuksen puitteissa, jos metsätalous halutaan
siinä pitää. Verotuksellinen
este puukaupoilta eliminoituisi. Verottaja saisi puunkäytön lisäämisen myötä
paljon nykyistä enemmän
verotuloja.
Pyörät saataisiin maaseudulla ja kansantaloudessa
pyörimään oikeaan suuntaan. Tässä tarvittaisiin valtiomiestaitoa. Löytyykö sitä?

Lauri Oinonen

Puukauppa vetää,
mutta pinnan alla väreilee
Puun ostajat yrittävät kyseenalaistaa metsänhoitoyhdistysten ammattiavun puun
myynnissä.
- Harva myy asuntoaan tai metsäpalstaansa omatoimisesti suoraan. Välittäjän ammattitaitoa tai käyttämistä ei kukaan kyseenalaista, miksi sitten puukaupassa, ihmettelee
MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja
Mikko Tiirola metsävaltuuskunnan kokouksessa 27.10. pitämässään puheessa.
Metsäalan
markkinatilanne on kokonaisuutena hyvä.
Sellua, kartonkia ja sahatavaraa viedään ennätystahtiin.
Puuvaroja riittää kaikkien
suunnitteilla olevien investointien toteuttamiseen. Yhteen hiileen puhaltamisen
konkreettisin ja toistaiseksi
viimeisin esimerkki on yhteisen sähköisen puukauppapaikan perustamispäätös.
- Puukaupan luottamusta tukenut ilmapiiri on valitettavasti
murenemassa.
Välinpitämättömyys
metsänomistajien
metsänhoitoyhdistykselle myöntämiin
puukaupan
valtakirjoihin
ja hankintapuun hyljintä on
osoitus tästä. Metsänomistajat saavat ostomieheltä usein
kuulla kysymyksen: ”Etkö

osaa itse myydä puitasi?”
Mitä vikaa ammattilaisen
tai välittäjän käyttämisessä
puukaupan yhteydessä on,
ihmettelee Tiirola.
Metsänhoitoyhdistysten 40 prosentin valtakirjakauppaosuudella
ylläpidetään hintatasoa ja
kilpailua
puumarkkinoilla. Mielellään puun ostajat
mainostavat hintatakuuta,
mutta eivät kerro, että kilpailullinen hintataso muodostuu ensisijaisesti yhdistysten
valtakirjakaupoista.
- Suurta kalaa on hankala pyytää yhdessä, eikä toista osapuolta pidä yritetään
jatkuvasti kammeta tuhdolta veneen reunan yli, Tiirola muistuttaa. - Pelaaminen
tukin latvaläpimitan kans-

sa tai ennakkorahoitusmallit, joissa metsänomistajan
pitäisi maksaa saadakseen
puukaupparahansa tai kantokäsittelykustannusten siirtäminen metsänomistajien
maksettavaksi satavat kaikki metsänhoitoyhdistysten
puukaupallisen
edunvalvonnan laariin. Katkonnan
vaikutuksen ennustaminen
ratkaisee puukappatilin ja se
vaatii osaamista.
- Toisaalta hyvä, että
markkinoille tulee erilaisia
palveluita, mutta puunostajien tarjousvertailusta on
tullut niin monimutkaista,
että niissä tarvitaan metsänhoitoyhdistysten ammattilaisten apua enemmän kuin
koskaan, toteaa Tiirola.
Puukaupan kehittämisen
nimissä tehdyt avaukset kuitenkin hämmentävät metsänomistajia.
- Puunostajilla tuntuu
olevan halua lähteä muuttamaan jo vakiintuneita puutavaralajimääritelmiä
ja
sekoittaa puukauppatilastoja. Metsänhoitoyhdistysten
puumarkkinaedunvalvonnalla näyttääkin olevan
myös tulevina vuosina rutkasti työtä, kun kuitupuun
kysyntä lisääntyy, Tiirola
ennustaa.
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Eero Ennustaja

Sääennustus talvelle 2016-2017
vuosina. Joku amerikkalainen ennusti, että tulee lauha
talvi, joten ennustan että tulee kylmä talvi niin ainakin
toinen on oikeassa eli minä.
Pakkanen paukkuu lähellä kolmeakymmentä tammikuun lopulla ja helmikuun
alussa. On noita energiapuita kertynyt sen verran paljon, ettei haittaa. Lunta tulee
sitten helmikuun lopussa ja
maaliskuun alussa taas lisää.
Mutta näyttää olevan sääntö, että maaliskuun puolessavälissä tulee kaljamakelit

5. vastaus on b
4. vastaus on b 40 milj. € vuodessa
3. vastaus on c maasta tihkuva
vesi jäätyy ja nostaa taimet
2. vastaus on c
1. vastaus on a puumäärä lisääntynyt 50 €

MetsäSanoma Tietovisa, vastaukset:

Mies totesi tuimana:
– Alkoholin kauheuksista
on kirjoitettu niin paljon,
että olen päättänyt
lopettaa lukemisen!

PAPERITÄHDET

Oletko tehnyt
koskaan
omatoimisesti
kemerahanketta?

– Mikä on asukasluvultaan
Suomen pienin kunta?
– Pariskunta.
– Kummallista tämäkin:
Hiiri pelkää kissaa,
kissa pelkää koiraa,
koira pelkää isäntää,
isäntä pelkää vaimoaan ja
vaimo pelkää hiirtä.

sää ja
hyppi pitkin met
Utelias sammakko
i:
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ky
ko
jolta sammak
näki susikoiran,
?”
at
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in
ke
nhemmat oi
“Mitkä sinun va
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Susikoira va
isä susi.”
“Äiti on koira ja
matkaansa ja
Sammakko jatkoi
en ja kysyi:
näki oudon eläim
olet?”
“Hei mikäs sinä
murahti:
hti sammakkoa ja
Outo eläin katsa
arhu.”
“Olen muurahaisk
tken ja tokaisi:
otusta, tuumi he
i
tso
ka
Sammakko
kaan!”
“Tuota ei usko ku

VIISAS KEMERAMIES
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6. vastaus on a

uimmat
maailman oh
Mitkä ovat
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alaiset
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Muuten sen
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nimi
olisi
vain
kuono.
hiuksi

saadaan pois huhtikuussa.
Hankikelejä riittää pari viikkoa huhtikuussa ja kevään
tulo alkaa yhtäkkiä puolessavälissä kuuta. Keväällä on
isot tulvat.

7. vastaus on b

Viihde LAUANTAIN TOIVOTUT

ja vesisateita, jolloin ojat virtaavat ja talvitiet kärsivät ja
metsämiehillä harmaantuu
hiukset parempia kelejä
odotellessa. Niitä tuleekin
maaliskuun lopussa ja puut

8. vastaus on c

pysyvä lumi kuten usein tapana on. Viime vuosina on
ollut loskakelejä uuteen vuoteen saakka. Marraskuussa
tullut ohut routakerros saa
eristeen ja talven routa jää
huonoksi tai rakentajien ja
ojankaivajien mielestä hyväksi. Joulu on valkoinen ja
kylmä. Lunta on ihan mukavasti. Joulun ja uudenvuoden välillä tulee kunnon
lumituiskut ja linkomiehet
pääsevät mielipuuhaansa.
Lumilingot ovat olleetkin
käytön puutteessa viime

9. vastaus on c

ja 2016 samaan aikaan 1082
dd, mikä on erittäin suuri
ero. Monin tavoin kesä oli
hyvä. Sadetta oli liikaa, mutta ei haitannut moniin muihin vuosiin verrattuna. Nyt
ojat ovat kuivia ja voidaan
liikkua raskailla koneilla
hieman kosteillakin alueilla.
Jotkut toivovat, että ennustaisin runsasta lumentuloa jo
marraskuun alkuun ja jotkut
vasta uuden vuoden puolella. Turha toivoa muuta kuin
sitten todellisuus on.
Joulukuun alussa tulee

10. vastaus on a

Voi että olin tyytyväinen viimekevään ennustukseeni. Se
oli kyllä nappisuoritus lukuunottamatta marjasatoa,
joka olikin hyvä. Ennustuksen osumaprosentti nousi
viime kevään pienestä notkahuksesta 155:een, mikä on
Suomen ennätys, sillä googlasin ’sääennustuksen osumaprosentti’ niin ei tullut
yhtään vastausta .Kesä oli
lämmin niin kuin ennustin.
Edellisen kesän 2015 lämpösumma oli esim. Ruukissa elokuun lopussa 892 dd

Sitähän minä,
kemera hanketta
itse tehtynä,
siis itse tekaistua
kemera hanketta?

No empä ole
tehnyt, mutta veliseni
oletko sinä
sellaiseen
tekemiseen
törmänny?

” Olempa hyvinkin, silloin kun
yritin muka itse hoitaa taimikon
varhaishoidon. Haukku mettäpalveluyrityksen
virkamies ensin, se viekas kekkuli, että onpa
huonosti tehty hanke ja lomakkeet täytetty
epäasiallisesti. Liian tihheeksikin oli jäänyt
poikasella jäänyt taimikkoalue.

Niin, että
olenko tehnyt
kemerahanketta
itse. Sitäkö
sinä kysyit?
Niinkö sanoi
hinnaksi,
kolmetuhatta euroa
ja sinä kuuntelit ja
hyväksyit
sujuvasti?

”Oli tai ei, mutta sekös
minua suututti kun se kekkuli aloitti
lomakkeitten täyttämisillä. Ja huonosti tehty ja
liian tihheeksi jätetty, perkele. Sitten se sanoi,
että tuskin tästä kuuden hehtaarin hankkeesta
kolmeatuhatta euroa enempää voi
maksaa oikein tehtynä.

Niinkö oli
huonosti
laadittu ja
ylitihheyttäkin?
Ja mitä se
kekkuli siihen sanoi,
kun kahta euroa
hehtaarille
olit vaille?

No enhän minä hyväksynyt,
sille mettätarkastaja kekkulille, kun
tiheyttäkin haukkui. Sanoin sille, että
ole maksamatta kolmeatuhatta kun
kaksikin euroa kahvikuppiin
ABC:llä riittää !

Se sanoi,
että ”Oho!”.
”Oho!”
se vain sanoi.

Niinkö
sanoi vain
”oho”?

Niin se sanoi, hyväksyi hankkeeni ja maksoi minulle
hankkeesta kaksi euroa koko hankkeesta ja käteen. Jälkeenpäin
mietin, että oli se vaan mettäpalveluvirman edustama
mies tosi viisas mies…
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Juntuja meiltä ja muualta

Anna Taskila
MetsäSanoma

Opp poeika Luakkonen

Kisapäivä koitti pilvisenä ja
leutona. Mahtava ilma. Vartiomme TaasKohkaa oli innokkaana lähdössä matkaan.
Partiotaitokisoissa
on
yleensä yhteislähtö, jolloin
kaikki alkavat tekemään
lähtötehtävää. Tehtävä on
yleensä jotain nikkarointia ja
siihen on annettu tietty aika.
Mitä nopeammin ja mitä paremmin tehty työ vastaa
tehtävänantoa, sitä paremmat pisteet vartio saa. Näissä kisoissa lähtötehtävänä
oli lavitta (tuoli). Jokaiselle
joukkueelle oli jaettu n. metrin mittainen mäntypölli. Ei
muuta kuin halkaisemaan ja
sahaamaan ja höyläämään.
Lähtötehtävän jälkeen piti
vielä tunnistaa eläimiä. Sitten olimme valmiita laittamaan rinkat selkään ja
suuntaamaan kohti Simpsiön ulkoilualuetta.
Päivän aikana ei juuri eh-

tinyt levähtää. Kuljimme
rastilta toiselle ja suoritimme
lukuisan määrän rasteja. Oli
useampikin erilainen suunnistustehtävä, rakentelutehtäviä ja esim. lättytaikinan
teko ja lätyn paisto sekä nuotion rakentaminen ja kuksan
valmistaminen samalla rastilla, ensiapua ja kaikenlaista tietotehtävää. Rastit olivat
kiireisiä ja jokaisen vartion
jäsenen panos tärkeä. Matkaa talsittiin jalkaisin ja rinkat alkoivat painaa. Pimeä
hiipi pikkuhiljaa ja otsalamput oli otettava käyttöön.
Rinkka selässä risukossa suunnistaminen pimeässä oli kohtalaisen haastavaa,
mutta rasteille löydettiin.
Viimein n.30 kilometrin kävelyn jälkeen saavuimme
yörastille. Helpotuksen huokaus vaihtui kuitenkin rasituksen huokaukseksi, kun
tajusimme
yörastitehtävien olevan niin vaikeita, että
emme todennäköisesti ehtisi nukkua koko yönä. Pieni levähdystauko piti ottaa.

Tervehdys mhy
toimihenkilöt. Hallituksenjäsen Isola tässä. –Tupa,
kaappi ja työpaikka tarkastuksessa, kuten armeijassa sanotaan.
Mitenkäs täällä
Laakkosella
menee?

Päätimme kuitenkin pystyttää laavun ja tehdä ruokaa,
joka auttoikin sen verran,
että kohta alkoi touhu ja tohina rastitehtävien parissa.
Puolen yön aikaan kävimme esittämässä Lauri Tähkän, Hetkeksi en sulle rupia
-kappaleen
tuomaristolle. Olimme sanoittaneet sen
uudelleen, lisänneet vaaditut sanat esim puukko, kurmottaa, sakia ja klapi, sekä
lisänneet kilpailusarjamme
ja joukkueemme nimen, keksineet tanssiliikkeet ja soittimet sekä soolo-osuudet.
Esitys meni nappiin. Joukkueemme oli matkan aikana saanut kerättyä fanejakin,
jotka nauroivat katketakseen
esityksen aikana, ilmeisesti
rento ote kisaan ja leppoisa
höpöttely erottui SM-kisoissa edukseen.
Yörastilla valmistettu leipäjuusto maistui lähinnä
munakkaalta, mutta näytti hyvältä. Siihen rinnalle
tehty vadelmahilloke maistui mahtavalle ja kaurakekseiksi tarkoitetut, mutta
kauramössöiltä
näyttävät
kökkäreet, maistuivat myöskin hyvälle. Makoisiin suihin ne sujahtivatkin heti
tuomareiden arvostelun jälkeen. Kangaspuut nikkaroimme valmiiksi ja saimme
kudottua niihin kankaan
annetussa ajassa. Vaikein
tehtävä eli läjästä lautaa ja
vaneria rakennettava kuulalabyrintti alkoi lupaavasti. Sormiliitokset onnistuivat
täydellisesti ja rakennelma
alkoikin olla jo kasassa. Pari
reikää meni ilmeisesti väsähtäneen ajatuksen vuoksi
väärään kohtaan ja päätimmekin lopettaa rakentelun
siihen ja alkaa nukkumaan.
Kello oli siinä vaiheessa kolmen jälkeen yöllä ja herätys
kuuden jälkeen aamulla. Yö
meni pitkälti täristessä pakkasessa, kun laiskuuttani en
ollut ottanut lämpimämpää
makuupussia mukaan, ja
kuunnellessa himokisaajien
rakentelua ja naputtelua.

Luakkosella
menee oikein
hyvin.

Aamulla pikavauhtia jäiset kamppeet kasaan ja ilmoittautumaan
lähtöön.
Aamupala jäi syömättä,
mutta unihiekat karisi äkkiä
silmistä. Rasteja toisensa perään ja reittivalintaa. Maali
häämötti jo mielessä. Vesistönylitysrastikin tuli kohdalle. Iloinen yllätys oli kun
ei tarvinnut alkaa rakentamaan rinkkalauttaa, vaan jokainen vartion jäsen suoritti
ylittämisen annetuilla välineillä. Yksi pääsi kohtalaisen
kuivana kumiveneellä, toi-

Selvä!
Miten sinulla
Laakkonen työt
sujuu?
Luakkosella
työt sujuvat hyvin.

nen ihan kuivana suppilaudalla meloen, ja kolmas eli
minä litimärkänä styrox-palasella räpiköiden.
Kisa oli hyvä kokemus,
mutta rankka. Kaiken kaikkiaan n.35 kilometriä tuli
kävelyä vuorokaudessa. Jalat olivat turtana ja lihakset rinkan kannosta kipeänä
maaliin päästessä. Saunan
piristämänä
kotimatkalla kävimme rasteja läpi ja
mietimme mitä olisi voinut
tehdä paremmin. Olimme
kuitenkin tyytyväisiä sijoi-

tukseemme ja kilpailun
järjestelyihin. Melkein
90 joukkuetta oli kisailemassa, joten järjestäjien
talkootuntien määrä oli
huima. Jokaisella joukkueella oli gps-seurantalaite ja se oli mukava
lisä kisoihin, kotisohvilla olikin seurattu etenemistämme. Kiitoksia
joukkuekavereille ja eiköhän vartiomme ole
taas kohta rinkat pakattuna menossa kohti uusia kilpailuja.

KUVAT: Anniina Mustikkamaa

Jännitys alkoi tiivistyä SM partiotaitokilpailu
JUNTU 16:n lähestyessä. Rinkka oli pakattu
ja vartion pakolliset varusteet suurin piirtein
kasassa. Vartion jäsentenvälinen viestittely
kiihtyi, kun lähtöilta läheni. Kuka ottaa vintilän? Kuka trangian? Kenelle tulikaan jesari?
Mites ne jätesäkit varalta mukaan vesistön
ylitystä varten? Laavu?

No onko
sinulla mitään
valittamista?
Luakkosella ei
ole mitään
valittamista.

Hyvä tietää mitä
alaisemme
ajattelevat…

???
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”

Odotan
innolla tulevaa talvea.
Päätavoite on
tietenkin helmimaaliskuun vaihteessa
Lahdessa. On hienoa
päästä taistelemaan
MM-mitaleista
kotikisoissa!

Kohti kotikisoja
Harjoituskausi on mennyt mukavasti ja olen
päässyt treenaamaan suunnitelmien mukaan. Mitään suurempia muutoksia harjoitteluun tälle vuodelle ei ole tehty.
Voimaharjoittelua on kovennettu
ja
nopeusharjoittelua
lisätty.
Korkeanpaikanharjoittelua

ei ole vähennetty, vaikka
tulevan kauden pääkilpailut ovat merenpinnan tasolla.

Leiritys on ollut hyvin
samankaltainen kuin aiempinakin vuosina. Touko-kesäkuu vierähti kotona
Vuokatissa. Heinäkuussa
olin omalla leirillä aiempien vuosien tapaan Itävallan
Obertilliachissa. Elokuussa
leireiltiin maajoukkueporukalla Sveitsin Pontresinassa ja syyskuussa Slovenian

Planicassa.
Tällä hetkellä leireillään
maajoukkueen kanssa Italiassa. Ensimmäinen viikko
vierähti Livignossa, jonka
jälkeen siirryttiin kahdeksi
viikoksi tänne Val Senalesiin. Täällä päästään hiihtämään jäätiköllä 3000 metrin
korkeudessa.
Leirin jälkeen kerkeän

huokaista muutaman päivän kotona ennen siirtymistä lumileirille Olokselle.
Siellä avaan myös kilpailukauteni. Oloksen tykkikisat ja Rovaniemen Suomen
cup ovat hyviä kisoja ja tärkeitä harjoituksia ennen
kovempia koitoksia. Maailmancupkausi alkaa tuttuun
tapaan Rukalta marras-

kuun viimeisenä viikonloppuna.
Odotan innolla tulevaa
talvea. Päätavoite on tietenkin helmi-maaliskuun vaihteessa Lahdessa. On hienoa
päästä taistelemaan MMmitaleista kotikisoissa!

Kerttu Niskanen

MetsäSanoma kilpailu ja palautelipuke
Edelleen kiekkoja ammutaan etsittäväksi lehtemme sivuille.
Kiekot viitenä kappaleena luutii kiiminkiläislähtöinen Kalpapelaaja Niko Mikkola.
Etsi siis ne viisi MetsäSanoma nimikkokiekkoa lehtemme sivuille.
1.

Kiekot löysin sivuilta ____________________________________________________________

2.

Mistä löytää Mamren Tammiston? ________________________________________________

3.

Mikä on Juntu? ________________________________________________________________

4.

Mikä on mielestäsi paras kuva lehdessä?___________________________________________

5.

Kuka on Heikki Piippo? __________________________________________________________

6.

Mielenkiintoisin artikkeli lehdessämme oli: ________________________________________

7.

Teetätkö taimikonhoitokohdetta vieraalla,
jos siihen ei saa valtion KEMERA tukea? ____________________________________________

8.

Palautetta toimikunnalle ja aihetoiveita:______________________________________________

Nimi: _______________________________________________
MHY: _______________________________________________
Osoite: ______________________________________________

Arvomme
tuotepalkintoja
vastaajien kesken.

Missä kiekot?

Paljon on palautelipukkeissa pyydetty lehteemme
horoskooppeja. Mutta selvitystyön jälkeen joudun toteamaan, että ristisanoja työkseen tekevät
ammattiristikkoja henkilöt vaativat julkaistavista
ristikoistaan niin paljon, että se sotii lehtemme
perusperiaatetta, että kirjoituksista ja kuvista ei
makseta erillistä julkaisupalkkiota.

Palauta lipuke vastauksineen osoitteeseen:
MHY/MetsäSanoma, Terveystie 2, 90900 KIIMINKI
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Kysy mitä tahansa,
soffaperunat
vastaavat.
Kysymyksiä voi lähettää toimituksen osoitteeseen
Metsäsanoma/Soffaperunat
Terveystie 2, 90900 KIIMINKI

Kuka siirsi perunannostokoneeni?
Usean vuoden ladossa jököttönyttä perunannostokonetta oli varmasti joku
siirtänyt. Ja mitä siitä seurasi? Rautakanki lipsahti työntöyrityksessä ja nyt
olen työkyvytön. Mitä teen?

Myynkö mettäni valtiolle vai yritänkö puukaupan
kautta saada laadukasta
hoitoa yksityisiltä lääkäripalveluasemilta?
Perunapellolle?

Soffaperunat vastaavat:
Olemme sanattomia. Auttaisiko asiaa ottamalla yhteys naapurimetsänhoitoyhdistykseen? Kysy sieltä, kuten
rautakauppamainoksessa kehotetaan…

Kuka hoitaa Pudasjärven ja Oulun
välisellä tieosuudella rehottavan
hoitamattoman metsäpalstan?
Ajelen verrattain usein
Kuusamon ja Oulun väliä
VT 20 tieosuudella. Silmiini pistää joka kerta hieman
Pudasjärveltä etelään hoitamaton pieni metsäsarka. Eikö sitä kukan hoida
ja mikä vastuu metsänhoitoyhdistyksellä on asiasta. Eikö asialle todellakaan

voi kukaan. Mitä tekee
kansallinen kokoomus, perussuomalaiset ja muut valtapuolueet, jotta asia tulee
kuntoon? Entäpä EU? Eikö
direktiiviä löydy tämän asian korjaamiseen?
Nimimerkki Kuusamon
ja Oulun väliä ajava

SoffIKSET vastaavat:
Nimimerkki oot kuitenkin Taivalkoskelainen! Totta kai
voi!!! Homma hoituu kirjautumalla metsään piste vi. Sitä
kautta kaikki asiat hoituu. Oottappa vaan, mutta älä rappaa tojotaasi enempää noilla suorilla tieosuuksilla.
Soffaperunat

Voisiko Metsäsanoman Soffaperunassa
olla vielä lisää älykkyystehtäviä vastapainoksi noille itseensä kurjimukseen ajetuille huoltamoiden ”halppishallikahvipöytäkeskustelijoille”?
Eisudokuja

SoffIKSET vastaavat:
Voi olla. Tässäpä muutama, ihan malliksi. Yritä ratkaista tehtävät, ja lähetä Soffaperunoille. Tiedä vaikka voitat jotain!
A) Mikä sana tulee seuraavaksi STORA E…?
B) Mikä kirjain puuttuu? PÖLKK…?
C) Sinun vuorosi voittaa! Mikä merkki puuttuu veikkauskupongista: 1 - X - ….?

Saisiko lisää MetsäSanomiin niitä
vinoja ja lenkoja ylikiiminkiläisiä
puun valokuveja? On niin kauniita
katsella, että…
Soffaperunat
vastaavat:
Saat tässäpä toinen kuva.
Huomaa myös sahatavaran
kannattavuutta heikentävä
jatkotuotteena syntyvä paksu ja kallis kuorenosuus…

Tähdet kertovat
Odotettu, ylipainoiset, lähes savolaiset, osinkotuotoilla elävät, vaikuttavat
pätevänoloisilta kavereilta, luo sinulle uuden elämän, palkittu,
iiläisten jääkiekkoilijoiden suosikki, tarkka, luotettava, päättäjien suosima,
kokovartaloiset, maalintekijöinäkin onnistuneet, intuitiivinen, ei suohon uponneet,
tuppeensahattu, vastuunsa tunteva, pakollisella metsänhoitomaksulla katettu,
sykähdyttävä, arvostettu, MTK:n jäsen, aidot epävale-ennustajat ennustuspalsta;
Tähdet Kertovat... jatkaa sitkeästi tuloaan…
jatkaa sitkeästi tuloaan…
OINAS 21.3.-19.4.
Mies: Haikailet Minna Kaupin perään
Metsäsanomien
Urheiluagenttien
palstoille. Se aika on nyt ohi. Uso se!
Nainen: Kaipaat ylikiimingin James
Bondia takaisin urheiluagenttipalstalle. Se aika on myös ohi. Uso se, sinäkin!
Äläkä soittele meille tästä asiasta joka
päivä!!! Lue niitten lehteä, jos meidän
aviisissa on huomautettavaa.
HÄRKÄ 20.4.-20.5.
Takapihallasi rehottaa ensiharvennuskohde, jossa naapurisi mukaan on
kaksisataa kiintokuutiometriä poistettavaa puuta hehtaarilla. Usko vaan
naapuriasi. Jotkut uskovat ufoihin,
vaikka eivät ole Pudasjärveläisiä. Jos
et usko naapuriasi, kysy asian oikea
tieto paikallisesta metsänhoitoyhdistyksestä. Oulusta niitä löytyy jopa neljä. Eli on vara valita. Iistä yhdistyksiä
löytyy vain kaksi, vaikka motoja yhdistyksellä on kolmetoista ja risat…
KAKSOSET 21.5.-20.6.
Mies: Kärppäpeliä on nyt ilo seurata.
Makkara maistuu erätauolla paremmalta kun peli ei niin sanottavasti tule
luistamaan.
Nainen: Tulet nauttimaan Kalpan tiukoista pelivoitoista ja muutenkin tykkään keltaisesta väristä. Puun ostajien
logoissa on vihreää. Suuntaa katseet
myös sinne.
RAPU 21.6.-22.7.
Mies: Vaimosi kuorsaa korvaasi harva se yö, se yrittää saada sitä kautta
mielentilasi järkkymään, jotta saisi sinut valtaansa ja suorittamaan karmeita tekoja.Tulet näkemään painajaisia
metsien käsittelystä, joita tehtiin muutama vuosi sitten pienaukkohakkuina
sekä erirakenteisten metsien harventamista Kiimingin Laivakankaalla. Nyt
tuulenkaatoja on alue täynnä ja suunnistusreitti osuu sen alueen kohdalle. Kompastut tuulenkaatoon ja voitto
valuu hyppysistäsi.
Naikkonen: Rakkauselämäsi jälleen
kukoistaa, koska vaan yksinkertaisesti
olet niin kaunis. Sinulla lähestyvät ensi
kesänä syntymäpäivä juhlat jälleen
heinäkuussa. Nauti juhlista, olet kaunis ja ihana. Peppu on kiinteytynyt,
kun kuljet kuntosalilla säännöllisesti.

Miehesi yrittää ja haluaa pitää sinusta ja sinun rahoista huolta. Rahaomaisuutesi ovat kertyneet onnistuneista
valtakirjalla hoidetuista puukaupoista.
LEIJONA 23.7.-22.8.
Mies: Tulet pettymään pystykauppasi lopputulokseen. Olisi pitänyt
kysyä neuvoa metsänhoitoyhdistyksestä, vaikka et olekaan jäsen. Kalliimpi toimitustaksa puukaupassa ei
jäsenyydestä johtuen olisi tuonut moninkertaisesti puukaupassa takaisin.
Nainen: Taimikon varhaiskoitoon saat
nyt tukea. Saat neljätoista sivuisen ilmoituksen Metsäkeskuksesta, että vipellä tekemään sitä.
NEITSYT 23.8.-22.9.
Tunnet puukaupan salat. Kaikkihan
katkoon puu rungot samalla tavalla
ja poistaa samat rungot. Niinhän sinä
ajattelet, mutta ajattele niin, ettei tieto lisää tuskaasi.
VAAKA 23.9.-23.10.
Mies: Joka vanahoja muistaa, sitä
puntarilla piähän! Unoha siis omat ja
muihennii velat ja vipit ja alota uuvestaan puhtaalta pöövältä. Unoha myös
liijallinen tarkkuus ja muista että likiarvo voep olla arvo sinäsä. Enampi se
nolla siinä hinnan eellä merkihtee ku
perässä.
Nainen: Metsäpäivät ja metsäretket
ovat antoisia. joten jatkossakin niihin
osallistuminen on järkevää. Myös Kalpan Kärppien peli Niiralan Montussa
sytyttää nuoremmankin misun jopa
petipuuhiin saakka.
SKORPIONI 24.10.-22.11.
Miekkonen ja naikkonen: Tilattiin,
siis hienosti sanottuna ulkoistettiin
skorppareiden ennustus Oulun seudun Mikko Harjulta. Sitä saatiin, mitä
tilattiin eli” ei tässä oo oikein kirjoitusintoa”. Tyytykää siis siihen. Te molemmat!
JOUSIMIES 23.11.-21.12.
Mies: Synnyit siellä missä tytöt ei soita kitaraa. Ei kannata miettiä liikaa sitä,
missä kuolee. Alkaa masentaa. Siispä
kemera hanketta vetämään ja taimikonhoitoa tekemään heti kun kevään
uusi Metsäsanoma ilmestyy!

Nainen: Olet tietoinen, että kemeratuki loppuu aikanaan. Nautit Pudasjärven metsänhoitoyhdistyksen
80-vuotisjuhlinnassa. Odotat innolla
kutsua Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen 80-vuotisjuhliin ensi keväälle.
KAURIS 22.12.-19.1.
Nainen: Sinulla tullaan järjestämään
koppikierros Kärppien pukukoppiin
enne illan matsia. Skippaat tästäkin,
koska Stokka suljetaan pian ja pitää
keretä ”Antakaa Hullulle Puuroa päiville.
Mies: Elämä on helppoa, rahaa tulee
taas metsänhoitoyhdistyksen valtakirjakaupasta mukavasti alenevin tukin
hinnoin ja paikallan junnaavien kuitukasojen varjossa. Näitä hintoja ei onneksi makseta mhy:n jäsenyydestä
irtisanotuille, ja eiväthän ne ole edes
sertifioinnissa mukana, joten puunmyynti takkuaa varmasti jatkossa ja
osalle ostajat sanovat kohteliaasti; ”Ei
kiitos! Nyt on taas levon ja pelinkatselun aika. Ja suop suoroon pääsylipun
ostoon Oulun Raksilaan jääkiekon
säälipleijariin Sporttia, Saipaa tai jopa
Jukureita vastaan. Erätauolla sais olla
kalakukkoa ja kaljoo… mitalijoukkueen kunniaksi.
VESIMIES 20.1.-19.2.
Et pidä pienistä yhden yhdistyksen
kokoisista asiakaslehdistä. Mielestäsi
ne suttaa ja toistaa jutuillaan vain sitä
samaan. Laitat parisivuisen aviisi roskiin, koska lähentelee jäsentiedotetta.
Tää on just tätä!
KALAT 20.2.-20.3.
Olet jälleen liian kiireinen. Kaikki työt
tuppaa jäämään kesken. Jopa Ikean
laatikossa oleva kapistus ei sinua oikein sytytä. Mutta hommiin pitää
ryhtyä, puolisosi kanssa, vaikka metsäneuvontaakin olisi tarjolla. Muistathan että kalat ja majavat elävät
symbioosissa. Suojele majavia kaikinkeinoin.
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Metsä

tähdet

Eero Alaraasakka
0400 281 524

Henri Turtinen
040 553 2335

Eero Alaraasakka
0400 281 524

Haminantie 8, 91100 Ii
puh. (08) 817 4222
Mikko Mäkelä
0400 285 943

Vorellirannantie 1,
91200 Yli-Ii
Mikko Mäkelä
0400 285 943

Henri Turtinen
040 553 2335

Tatu Laakkonen
Timo Mikkola
0400 560 389
0400 560 498
Terveystie 2, 90900 Kiiminki
puh. (08) 816 1036

Timo Mikkola
0400 560 498
Tatu Laakkonen
0400 560 389
Anna Taskila
040 579 6225

Anna-Mari Lehtosaari
050 326 2977

Mikko Harju
040 719 7640

Jouni Parkkinen
0400 124 564

Seija Torvela
044 579 6226

Tapio Kylmämänen
044 734 2702

Anna Taskila
Anna-Mari
Jouni Parkkinen
Seija Torvela
Mikko Harju
040 579 6225
0400 124 564
040 719 7640 (08) 547 2035, 044 579 6226 Lehtosaari
050 326 2977
Isokatu 70, 90120 Oulu Kirkkotie 4, 90830 Haukipudas
(08) 547 2035
(08) 547 2035

Tapio Kylmänen
044 734 2702

Metsänomistajat
metsänhoitoyhdistys

Ratatie 41,
91500 Muhos
(08) 533 1119

MetsäSanoma 2/2016
taikahattu

Propo
-esiohjaus
On-Off
-esiohjauksen
hinnalla!

JUOTASNIEMI

Tarjous voimassa
31.10.2016 asti.

Lihaa jalostetaan rahtityönä
HIRVESTÄ, POROSTA, RIISTASTA
ym. asiakkaiden omista raaka-aineista.

Kysy tarjouskampanjat
myös muista
esiohjauksista!

Teemme
uutta
metsää.

TEKNISTÄ ETUMATKAA
Palms 3.67-8S

Palms 5.72-9S

Palms 3.67
-kuormain
+ Palms 8S
-metsäperävaunu

Palms 5.72
-kuormain
+ Palms 9S
-metsäperävaunu

Palms
5.85-13D 4WD
Palms 5.85
-kuormain
+ Palms 13D 4WD
-metsäperävaunu

Hinta paketille

Hinta paketille

Hinta paketille

(alv 0 %) + toim.kulut

(alv 0 %) + toim.kulut

(alv 0 %) + toim.kulut

Lihankäsittely

- Tuorelihojen leikkuu- ja
pakkauspalvelu
- Kylmäsavustus
- Lämminsavustus

- Lämminsavumakkaraa
- Kylmäsavumeetwurstia
- Säilykkeitä

Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi
Puh. 0500 907 819. www.juotasniemi.com
PALVELEMME MA-PE klo 9-17.

14 820,- 21 710,- 33 340,TAIMET
JÄLLEENMYYJILTÄ

Hinnat voimassa 15.11.2016 asti.

Kysy myyjältäsi
rahoitustarjous!

Koneurakointi

Mustonen Ky

MUHOS
• Metsätyöt-hankintahakkuut
• kaivutyöt • traktorityöt

www.pohjantaimi.fi

Kun haluat muuttaa maisemaa!
Metsäkoneurakointi

Perttunen Oy
Oulu

Puh. 0400 283 441

koneurakointi.mustonen@mail.suomi.net

www.koneurakointimustonen.com

www.metsaperttunen.fi

Yli-Iin Puu ja Turve

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja
painopalvelut
kauttamme
VKK-Media Oy
• Esitteet • Tabloid -lehdet
• Omakustannekirjat
• Valokuvauspalvelut

(yrityskuvaukset, häät, hautajaiset,
rippikuvaukset, syntymäpäivät, kastejuhla...)

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi

www.mhy.fi

Metsänhakkuupalvelut
vuodesta 1972 lähtien
Asematie 266
91100 Ii
yritys@ojala.mloposti.fi

Timo 0400 220 594
Eero 0400 183 397
Alpo 0400 194 032

Leikkaa talteen!
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